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"MUR PŁACZU I NOWI LUDZIE 
Copyright by „Słowo*. 

MUR PŁACZU 

— To pan był w Jerozolimie? — zapytano mnie 

w jednym kibucu. 

— Oczywiście — brzmiała odpowiedź. 

— I pan widział Mur Płaczu? 

— Widziałem. 

— Jakie to zabawne! Pan jest chrześcijanin i Po- 

lak. ja oto jestem w Palestynie 8 lat, ten mój towa- 

rzysz 3, tamci 3 i 4, a żaden z nas Żydów, nie był je- 

szcze w Jerozolimie. Nie zdążył... — 

Czemżeż dla żydów  Djaspory jest Mur Płaczu, 

ten załom muru dawnej Świątyni Sałomona, jak nie 

największą i jedyną narodowo-religijną świętością, 

ostatnią pamiątką, symbolem takim jak korona św. Ste- 

fana dla Węgier, jak zaginione insygnja koronne dla 

Polski? Stary Żyd przybywa 'do Palestyny poto, by 

stanąć pod Murem Płaczu. Stary Żyd przed Mur Pła- 

czu najsamprzód dąży. W kibucach trafia się setki 

ludzi, którzy w Palestynie są od lat — ale w Jerozoli- 

mie jeszcze nie byli. — Z Emeku do Jerozolimy jedzie 

się pół dnia. : ' Ė 

Jak to rozumieć? Jak to tłumaczyć zdając sobie 

w pełni sprawę, czem dla starego Żyda był Mur Pła- 

czu? Czy tylko „zanikiem uczuć religijnych?* Nie: 

Mur Płaczu — to narodowa świętość, jeszcze bardziej 

może niż religijna. O zaniku uczuć narodowych wśród 

żydów, którzy poszli do Palestyny — trudno chyba 

mówić. Przyczyna tego leży w czem innem: 

Mówiłem o tem zdumiewającem zjawisku jak dy- 

namika rewolucyjna rozsadzająca poprostu przybyszów 

chaluckich zanikała do zera w pierwszych już dosłow- 

nie dniach pracy na roli. Mówiłem, że zapewne prze- 

mienia się w innego rodzaju energję. W naturze czło- 

wieka, jak w naturze wszechświata, nie ginie nic. 

Otóż i ta energja rewolucyjna i te wiekowe tęskno- 

ty Djaspory w chwili nabrania najpierwszego konta- 

ktu z gruntem Ziemi Obiecanej, w samej chwili stąp- 

pienia na fią niemal, nie zmieniają ani na' jotę nasiłe- 

nia, nie zmieniają kierunku i charakteru. 

W swem studjum nad psychologją społeczeństwa 

Sowietów „Myśli w obcęgach* pisze Stanisław Mackie- 

wicz o hipnozie, o zhisteryzowaniu się, zhaszyszowa- 

niu tego społeczeństwa frazesami piatiletkowej propa- 

gandy. W innym sensie i innemi środkami, dokonało 

się coś takiego i tautaj. Chaluc przybywający z Dja- 

spory, przyciągany był magnesem pracy nad odbudową 

Erec Jzrael, Kraju Izraela. jak stęsknieni za Helladą 

hoplici legij Ksenofonta, przedarłszy się przez bezmia- 

ry Azji wołali „thalatta, thalatta*, tak tym ludziem 

śnił się kibuc, budowa domu, moszaw. Ch ludzie nie 

szli, by Palestynę oglądać, szli by w niej pracować. 

Gorączkowo, jaknajszybciej pracować. 

Hasło: „socjalizm za naszego życia, które obijac 

się im musiało dawniej o uszy, obijać sympatyczńie, 

miło, przemieniło się w niesformułowane: „odrodzora 

ojczyzna jeszcze i dla nas*. Ogromna przemiana. 

żydostwo czekało całe wieki na powrót do ziemi oj- 

ców. Co więcej, to żydostwo najwyraźniej chlubiio 

się z tego, że czeka, że umie, że potrafi czekać. „Cze- 

kač na Palestynę“ — jest dla młodego pokolenia hań- 

bą. Ni mniej, jak hańbą. Odrętwienie ghett przetopiło 

się w żywość kibuców. Możnaby powiedzieć, że ci 

ludzie przeczuwają jakieś wielkie, tajemnicze jeszcze 

niebezpieczeństwo, jakąś nadciągającą burzę, przed 

którą należy nagwałt zbudować arkę schronienia. Mi: 

łość ojczyzny, która ongiś była cała kontemplacją na 

kontemplację dziś nie znajduje ani chwili czasu. 

Jest jednak jeszcze coś innego. Do Muru Płaczu 

schodzi się wąskiemi, cuchnącemi zaułkami arabskie- 

go miasta. Idzie się wśród szyderczych uśmiechów 

Arabów. Kilkadziesiąt osób stoi pod murem, starym, 

o wyżłobionych latami głazach, takiej ruinie biednej 

i nędznej, w całem swem wiekowem  dostojeństwie 

równem  dostojeństwu piramid i większem. Ale — 

nędznem. Policjant strzeże. Wzrok nie może uciec 

wyżej, bo wyżej natrafi już tylko na szmat zwykłego 

muru i przypomni sobie, że tam za nim, na ruinach 

największej chwały hebraizmu, stoi meczet arabski 

i Żydom wstęp jest wzbroniony. Na miejscu świąty- 
ni Salomona! Przypomni sobie, że tę nadbudowę Mu- 

ru Płaczu wzniósł filantrop żydowski Montefiore — by 

ustrzec modlących się żydów od kamieni i śmiecia, 

jakiem na nich z za Muru Płaczu ciskali ulicznicy 

arabscy... 4 

Mur Płaczu jest symbolem trwania i przetrwania, 

ale jako wielka świętość jest typową świętością naro- 

du w niewoli. jego poniżenie i nędza, skowywały go 

tem silniej z ludźmi, którzy pielgrzymowali wypłakać 

tu całe żywoty poniżenia i wzgardy. Ale te właśnie 

cechy oddaliły go od nowego pokolenia, które odbu- 

dowywuje już Syjon. Te cuchnące, arabskie zaułki, te 

szyderstwa arabskiego otoczenia, ta bieda i ruima, 
ta pamięć na dawne napaści, ten policjant, którego 

obecność jest konieczna, by chronić spokój narodu na 

jego miejscu świętem — to wszystko wysmagiwywuje 

bunt w duszach nowych ludzi. Świętość 2000 lat nie- 

woli, nie przestaje być świętością. Ale niemniej póki   

upodlenie, poniżenie nie jest przeszłością tylko i snem 

dalekim — póty Mur Płaczu będzie dla tych młodych 

świętością niewoli. 

Raz jeszcze — „jakie to dziwne. Przez piętnaście 

pierwszych lat naszej Niepodległości, świętym hym- 

nem polskiego nacjonalizmu była pieśń, przypomina- 

jąca nasz byt helotów, wyrzucanych z ziemi, przypomi- 

nającą największe znęcanie się nad nami. Był to hymn 

młodzieży, nie starych, i młodzieży najbardziej naro- 

dowej. Śpiewały go tysiące młodych ludzi w wyzwo- 

lonym raju, jak młodzi ludzie w nędzarskiej Rosji, 

śpiew o rewolucji, która ogarnie świat, jak młodzi 

ludzie w pokonanych Niemczech śpiewają o ich ojczyź- 

ny, kiedyś zwycięstwie. Walka o hymn mocarstwow- 

ców na uniwersytecie rozbijała się o zastępy działaczy 

„Obozu... Wielkiej Polski", poddających młodemu po- 

koleniu za hymn słowa „Roty“. Francuzi upajali się 

kiedyś „Marsyljanką”*. U nas upajano się dumną poezją 

słów „Nie będzię Niemiec płuł nam w twarz”. 

Są to oczywiście uwagi na boku. Nie chcę, by za- 

ciemniły w czemkolwiek ów fragment z „studjów nad 

psychologją ludzi kibucu“. Ale nigdy nie jest źle coś 

cudzego z czemś swojem, choćby bardzo bolącem, po- 

    

równać. 

SOCJALIZM... 

Socjalizm... 

W centrali Histadruth Haowdim powiedziano mi: 

kibuce przeprowadziły w sto procentach "wszystkie teo- 

rje socjalistyczne. Niema wspólnej własności. Dzieci ży- 

ją, wychowują się, mieszkają, osobno od rodziców. 

Ale w „bogaczu kibuców*, w Ain Charoth, wcho- 

dząc wieczorem do pokoju mieszkania  Jonaja, gdzie 

miałem spać, zobaczyłem w przylegającej doń alkowie, 

śpiących już dwoje dzieci. 

— To u was dzieci śpią z rodzicami? 

jonaj był zakłopotany: 

— Widzicie, myśmy doszli do wniosku, że lepiej, 

  

by dzieci st 

fw „dziecińeach* więcej miejsca na sałe zabąw,na.sy= 

pialnie niemowląt... ; 

Mało mnie to ostate obchodziło. Tylko że 

w parę dni później zwiedzałem najstarszy bodaj kibuc 

Daganię Alia. Oprowadzająca nas Hajuta Bussel, po- 

kazała jedno z mieszkań. W ciasnym pokoju mieściły 

się trzy białe, dziecinne łóżeczka... 

Tu już byłem silniej zdziwiony: 

— |akto towarzyszko? W Histadrucie mówiono 

mi wyraźnie, że dzieci są odłączane od rodziców, mie- 

szkają od pierwszego dnia osobno, kolektywnie, nie 

rodzinnie. Dlaczegoż u was... 

Ale Hajuta Bussel odparła tonem praktyka, który 

mało sobie robi z teoretyków... 

— W naszym kibucu (Daganja, jako stary ki- 

buc, zażywa sławy), doszliśmy do wniosku, że lepiej 

jest, gdy małe, niedorosłe jeszcze dzieci, chowają się 

i mieszkają z rodzicami... 

Kibuc liczy się na rodziny. „Mamy tyle a tyle ro- 

dzin, tyle a tyle niezamężnych i mieżonatych*... — in- 

formowano mnie w każdym kibucu. Rodzina jest tu 

podstawą, jednostką. W kibucu, który się zakłada je- 

szcze, miema rodzin, stadeł, jeszczze niema dzieci. Im 

kibuc dłużej trwa, tem więcej wchodzi w stałe związki 

małżeńskie. Wszędzie, gdzie byłem, . mimo młodego 

wieku kibucników, ogromna, przygniatająca większość 

to byli właśnie tacy. 

Nikt się nie zajął statystyką stosunku liczbowego 

dzieci do dorosłych w kibucach. Bez trudu na całym 

szeregu poszczególnych wypadków mogłem stwierdzić, 

że przeciętne małżeństwo w kibucu — to raczej troje niż 

dwoje dzieci. Są to małżeństwa zaledwie paroletnie. Po- 
dobno Anglicy nie lubią kibuców dlatego, że tam pro- 

cent ludności żydowskiej „wzrasta niewspółmiernie du- 

żo* — w stosunku do pozwolenia na to W. Brytanii. 

Rzadko dochodzi do wielkiej ilości dzieci, to prawda 

Ale jednek wyraźnym celem małżeństwa jest to, co ka- 

tolicyzm określa procreatio. Płodzenie ubrane tu jest 

w wymóg narodowego interesu: chodzi o nowych bojo- 
wników i pionierów odzyskania Palestyny. 

Nim ci ludzie przyszli do kraju szczepiono im nie- 

tylko ospę, ale przeszli oni całą szkołę propagandy „eu- 

genistycznej*, znali wszystkie jej argumenta i racje. 

Szczepionki eugenizmu dziwnie się nie przyjęły, choć 

warunki życiowe raczej przemawiać by mogły za nie- 

mi. Choć znowu teorje socjalistyczne propagowały to 

wszystko, co się u nas popularnie nazywa „propagandą 

Boya'. W wielu kibucach ludzie żyją w nędzy. We 

wszystkich są dzieci, dużo dzieci. Małżeństwo (poprze- 

dza je bodaj z reguły okres próbnego pożycia), bez- 

  

dzietne są uważane za wypadek natury i są niemi. Mał- - 

żeństwo o kilkorgu nawet dzieci, najczęściej więcej niż 

dwa, jest regułą. Dzieje się to mimo tego, że ogół ko- 

biet w kibucach Emeku jest zniszczonych kilkoletnią 

bezsensowną pracą na szosach, gdy to wyznawcy ha- 

seł równouprawnienia byli przekonani, że kobieta na- 

daje się do tej pracy równie dobrze jak mężczyzna. 

Nie mogłem, ani wtedy w Daganji, ani gdy widzia- 

łem że tam się wszystko opiera na rodzinie, tej samej 

rodzinie, na której wyrósł nasz ustrój społeczny i którą 

ze spały przy rodzicach... I milej jakoś... - 
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(Dakacje konferencji londyńskiej 
Rooseveit pojechał na wycieczkę. —Kwestja walutowa zshamowała obrady 

PARYŻ. PAT. — Prasa wieczorna u- 
waża, że wyjazd prezydenta Roosevelta 
na kilkudniową wycieczkę wypoczynko- 
wą morską opóźni ostateczną decyzję w 
sprawie rozejmu walutowego. W oczeki- 
waniu decydującego załatwienia tej spra- 
wy konierencja londyńska znalazła się w 
rodzaju półwakacyj, gdyż większość zde 
cydowana delegacyj uważa, iż żadna 
sprawa, znajdująca się na porządku 
dziennym obrad, nie może być posunięta 
naprzód bez uprzedniego załatwienia 
kwestji walutowej. 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa do 
nosi z Waszyngtonu, iż w środowiskach 
rządowych przewidują przyjęcie przez A- 
merykę rozejmu walutowego ewentualnie 
w przyszłym tygodniu, w zależności od 
wiełu czynników, mających wpływ na 
bezpośrednie interesy Stanów Zjednoczo- 

nych. 
Prezydent Roosevelt nie zgodził się 

na formułę przedłożonej propozycji, doty- 

czącej kontroli iluktuacji dewizy amery- 

kańskiej przez czynniki miedzynarodowe. 
Drugim czynnikiem, który spowodował 
prezydenta Roosevelta do odrzucenia pro 

pozycji londyńskiej, dotyczącej stabiliza- 
cji walutowej, miało. być przeświadczenie 

iz stabilizacja ta nie może być dokonana 
w całkowitem oderwaniu od tak ważnego 
czynnika, jakim jest poziom cen na ryn- 
ku wewnętrznym danego kraju. 

ROZSZERZENIE PEŁNOMOCNICTW 
DELEGACJI POLSKIEJ. 

LONDYN. PAT. — Przewodniczący 
delegacji polskiej wiceminister skarbu 
Koc otrzymał dziś od Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej dodatkowe pełnomocnictwa, 
stwierdzające rozszerzenie jego pełnomoc 
nictw również i na prawo podpisania w 
imieniu rządu polskiego ewentualnych u- 
mów i porozumień międzynarodowych, 
jakie wynikną z konferencji w Londynie. 

PRACE KOMISJI. 

LONDYN. PAT. — Komisja finansowa 
konierencji ekonomicznej zgodziła się na włą- 
czenie do niej w charakterze członków przed- 
stawiciela sekcji finansowej Ligi Narodów oraz 
prezesa Banku Wypłat Międzynarodowych, aby 
umożliwić im skuteczniejszą współpracę z ko- 
misją i wyłonionemi przez nią podkomisjami. 

Włoski minister Young mianowany został 
przewodniczącym podkomisji, mającej rozpo- 
cząć niezwłocznie studja nad ewentuainemi za- 
rządzeniami, zmierzającemi do uzdrowienia fi- 
nansowego. Delegat austrjacki Kinbeck miano- 
wany został przewodniczącym drugiej podkomi 
sji, mającej zastanowić się nad zarządzeniami, 

mającemi na celu przywrócenie parytetu złota. 

W Londynie I Moskwie o Hugenbergu 
LONDYN. PAT. Memorjał Hugenber- 

ga wywołuje w dalszym ciągu w! prasie 

angielskiej liczne uwagi zgodmie — ро- 

tępiające ten dokumient. 
„Times“ poświęca: mu artykuł wstęp- 

ny, w którym stwierdza, že memorjał 

Hugenberga jest przykładem, jak się 

nie pomaga konferencji. Jest oni utmzy- 

mamy iw żamgonie przystosowanym być 

może do audytionjum hitlerowców, ale 

zupelnie nieodpowiednim dla myszkolo- 
nych, umysłów, ekomomistów. 

"* Tiimes" przytaczając" miektóre gór- 
molotne ustępy z memorjału Hugenberga 

z iromją zapytuje: „Cóż ma ito wspólnego z 
fiaryfami celmemi, z komityngentami, po- 

działem rynków i mesztą spraw, jakiemi ms: 

   

  

się zająć komisja 0 charakierze wybit- i 

mie technicznym. Wiydaje się mieprawido- 

podobne, ażeby Hugenberge_ mógł winieść 

swój memorjał bez zgody: Bewlinia. 
rzywróceniłu Niiemeom ich dawnych 

ści nie może być mowy. ześ ich 
e mandatiowe winine zostać sikieno- 
Ligi Namodów. W Londymie mogą 

lko podważyć bieg prac konferen- 

  

   

        

   

  

  

a nowych 
czych dla Niemiec ma wschodzie mie jest 
temaitem madsjącym się wogóle do dy- 

skusji. 

   

* 

MOSKIWIA. P'AT. -„Prawdłać pisze 0 idz 
memorjale Hugenbenea, co mastępuje: 

„Memorjał  Hugenberiga, zlożony w 
Londynie, szczerze przedstawiła. zasadni- 

cze punkty awemturmiczej polityki za- 
granicznej faszyzmu. Memorjał ten "nie 
różni się mliczem od podobnych deklara- 
cyj oficjalnych dzisiejszych Niemiec. — 
Tnzeba zgóry odrzucić jak najbamdziej 

  

  

obszarów osiedleń- : 

      

stanowiczo, jako nieskuteczne wsz 
wykrety delegzcji miemieckiej usiłujące 

teraz zepchnąć ma Hugenberga całą od- 
powliedzialiność za memorjał. Hiugenbesz 
mówił tylko o rzeczach 0 których marzą 
kierownicy obecnych Niemiec, do których 
dążą i które stanowią ich progrzm. Fa- 
szyści niemieccy, donwiawszy się do wła- 
dzy, starają się odzyskać to, co jest sfira- 

    

      
Ibezpowirotnie, starają się znaleść 

le z krytycznej sytuacji, w której 
zmalazł się  imperjelizm  miemiecki w 
swej ©kspansji na wschód > 
Donlkicehoci niemieccy — pisze „Prawda      
    
   

owali cofiaąć wiiiecz bieg wy- 
ai zostali zmisżdżeni przez ka- 
łyńskie hi Bawić się w 

i niemieccy mogą, iie 

chcą, ale my mamy dość tych żartów. 
Do czego ) eą doprowa- 

dzić ze « nami bezrobotnych 
z słem, 2 w.lącem 

wem.  Ozyż jest 

w faszysiomskich 
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Niemia A ii jalkim  skanda- 
lem ze zyla pierwsze  msiłowenie 

zanłałdatęcia Ukraimą Sawiedką w roku 
1918. ikiiedy kraj nasz mie był tak silny 

nmiey Hugenberga powiń- 
postarać się zmczumieć jakie skutki 

mogloby to mieć obecnie, kiedy kraj nasz 
maprzód olbrzymimi krokami i 

ię potężną  miepirzezwyciężoną i 

miedcstępną  twiemdzą socjalizmu.  Nie- 
chaj panowie, którzy stracili wszelkie po- 
czucie milary prmięflają o maszej sile i 
wiedzą, że kraj masz będzie się bronił, — 
będzie umiał bić po wękach tych, którzy 
gadają i marzą 0 owładnięciu  terytor- 
jum  sowieckiem'". : 

  

  

Pięć punktów Hitlera 
BERLIN. PAT. — Prezydent Senatu 

wirtemberskiego Waldmann, który uczest 
niczył w berlińskiej konierencji przywód- 
ców narodowo - socjalistycznych, po po- 
wrocie do Sztutgartu oświadczył: 

W toku obrad kanclerz Hitler ujął ca- 
ły ruch narodowo - socjalistyczny w 5 
punktach: 

1) Wszystkie partje, zarówno mark- 
sistowskie, jak mieszczańskie, zostaną 
zgodnie z zasadą ujednolicenia rozwią- 
zane. 

2) Wszelka łączność elementów inter 

nacjonalizmu, a więc marksizmu, żydos- 
twa i wolnomularstwa, zostanie zerwana, 
gdyż jedynie państwo ma przywilej re- 
prezentacji we wszystkich dziedzinach 
na terenie międzynarodowym. 

3) Uchylone będą wszelkie różnice 0 
charakterze stanowym, klasowym i wy- 
znaniowym. 

4) Zlikwidowany zostanie liberalny i 
kapitalistyczny system gospodarki. 

5) Usunięty będzie system demokra- 
cji parlamentarnej. 

Morskie siły Niemiec 
PARYŻ. PAT. — „L* Ere Nouvelie* poda- 

je interesujące dane, odtyczące wartości bojo- 
wej iloty niemieckiej. Niemcy rozporządzają ©- 
becnie czterema pancernikami, Pozatem w 
skład sił morskich Rzeszy wchodzi 6 krążowni- 
ków, z których 5 zbudowano od roku 1925, 
według wszelkich zasad nowoczesnej techniki 
budowy okrętów bojowych. Ponadto Rzesza 
ma 1 krążownik szkolny, 24 torpedowce, któ- 
rych budowa rozpoczęła się w 1926.roku i 38 
poławiaczy min. Przewidziane jest ostateczne 
wykończenie jednego jeszcze pancernika Oraz 

budowa drugiego w roku 1935. 
Przytaczając te liczby, pismo zwraca uwa- 

gę na konieczność prowadzenia nadal w Gene- 
wie polityki bardzo ostrożnej. Wszelkie kalku- 
lacje polityczne mogą w praktyce okazać się 
zawodne. Dziennik kończy swoje uwagi zda- 
niem: 
| „Obecny rozwój foty niemieckiej i wičle 
innych względów nie pozwała Francji na przy- 
je proponowanego parytetu morskiego z Wło 
chami. 

ROZEJM CELNY. 

ŁONDYN. PAT. — Delegacja turecka na 
konterencję ekonomiczną zaproponowała prze- 
dłużenie rozejrmu celnego na jeden rok. Prze- 
wodniczący wystąpił wówczas z propozycją u- 
tworzenia podkomisji, która zajmowałaby się 
zagadnieniami z dziedziny polityki handlowej. 
Propozycja ta została przyjęta a na stanowisko 
przewodniczącego podkomisji powołany został 
delegat niemiecki Drogmann. 

PIERWSZE OKLASKI. 

LONDYN. PAT. — Pierwsze oklaski od 
chwili rozpoczęcia pracy komisyj dały się sły- 
szeć wczoraj. к 

Runciman, przedstawiając angielski punkt 
widzenia, wyrażał się przychylnie o propozycji 
francuskiej, dotyczącej utworzenia międzynaro- 
dowej organizacji do spraw produkcji i zbytu 
pewnych artykułów, a mianowicie zboża, wina, 
drzewa, bawełny, węgia, wełny i srebra. 

Dąsać się, czy nie dąsać? 
Gazety opozycyjne nadal bardzo się cieszą, 

jak znajdą jakąś różnicę zapatrywań pomiędzy 
dziennikami należącemi do obozu rządowego. 

Jest to oczywiście uciecha głupców. Nikt nigdy 

nie skrywał, że Biok Bezpartyjny składa się z 

ludzi o różnych kierunkach i różnych zapatry- 

waniach. Blok Bezpartyjny nietyłko nie chce 

być partją, ale nawet tej nazwy się wyrzeka 

i w niczem partji nie przypomina. Blok Bez- 
partyjny jest organizacją ludzi dobrej woli, któ- 
rzy widziawszy bezsiłę polityczną, jaka cecho- 

wała życie państwa polskiego w okresie rzą- 

dów partyjno - parlamentarnych, doszli do prze 

konania, że rząd w Polsce sprawować powinien 

Marszałek Piłsudski. ‚ 

Różnica poglądów nie kompromituje Blo- 

ku, bo Blok partją nie jest, lecz natomiast et 
kawe jest, że daleko idąca różnica poglądów 

ujawnia się wśród partji najbardziej zdyscypli- 

nowanej t. zn. w t. zw. stronnictwie Narodo- 

wem. 

Oto naczelny publicysta tej partji, główny 

mówca ich klubu sejmowego etc. etc., jednem 

słowem p. Stanisław Stroński tak pisze w „Kir- 

jerze Warszawskim”: 

Polityka polska niewątpliwie, stojąc na 

gruncie godności wielkiego państwa, nie zej- 

dzie jednak w dąsy. jest to podstawowe przy- 

kazanie polityki poważnej. Przestrzega się 30 

zawsze w dobrej polityce, a już szczególnie 
pamięta się o niem w chwilach zwrotnych, w 

myśl wskazówki: ostrożnie na zakrętach. 

„Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli sobie, że w 

mgławicach jeszcze. istniejący pakt czterech 

jest czemś ważniejszem i silniejszem, niż tkwia 

cy w rzeczywistości europejskiej sojusz iran- 
cusko-polski, byłoby to nietylko poważnym bię- 

dem w myśleniu politycznem, ale także zupeł- 

nie niewczesną kapitulacją. 
Uprzejmie prosimy o łaskawe zwrócenie u- 

wagi na ten wyraz „dąsać się*. Polityka pol- 

ska nie powinna „dąsać się* na Francję, po- 

wiada prof. Stan. Stroński. Powinna nadal czy- 
nić uprzejmy wyraz twarzy, jak przed fotogra- 
fem na prowincji. 

Oto jak ten uprzejmy wyraz twarzy wy- 

gląda w „Gazecie Warszawskiej”, w lejb-orga- 

nie tegoż p. Strońskiego stronnictwa. 
- Dziś jednak musimy stwierdzić z žalem, 

że polityka sojuszu polsko - francuskiego prze- 
chodzi trudny okres. Przystąpienie Francji do 

„paktu czterech* pociąga za sobą dła tej po- 
lityki szereg niebezpieczeństw, które mogą po- 

ważnie zachwiać jej podstawami. Rząd iran- 
cuski rozumie nasz uzasadniony niepokój, skoro 

usiłuje osłabić wrażenie, jakie zrobił w Połsce 

„pakt czterech* za p%nocą specjalnych wyjaś- 

nień. 2 
Znowu poprosimy o zwrócenie uwagi na 

pewne wyrazy, tylko już nie na „dąsać”. Oto 
„G. Warsz.“ powiada, że rząd francuski „usiłuje 

osłabić”. Usiłuje — a więc. nie osłabia. W dal- 

szych ustępach tego artykułu „Gaz. Warsz." 

argumentuje, że istotnie w niczem naprawdę 

nie osłabił i wkońcu piorunuje taką konkluzją: 

Z tego punktu widzenia, w Polsce zgodnie 
oceniamy przystąpienie Francji do „paktu czte- 
rech*, jako krok dla polityki sojuszu polsko - 
francuskiego wysoce niefortunny. 

P. Stroński imieniem swego stronnictwa 

uroczyście wypierał się polityki budującej na 

niezgodzie fran.-niemieckiej. Ta jednak uroczy- 
stość nie była szczera. Tak i teraz: „Gazeta 

Warsz." jest szczersza i powiedziałbym rzetel- 

niejsza od p. Strońskiego. Gotowa jest nawet 
Francuzom swoje endeckie „verba veritatis“ 

powiedzieć. Wyobrażam sobie, jaki z tego po- 

wodu popłoch jest w Paryżu. Panika. Cat. 
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tak radykalnie chce się zniszczyć w innych kolekty- 

wach, oprzeć się wrażeniu, że w kibucach palestyńskich 

dokonało się to samo, co dokonało się w planach „ro- 

botniczego budownictwa Histadrutu: ludzie załamali 

dogmatykę marksizmu. Czy źle zrobili? Załamali' socja- 

lizm, — ocalili życie zbiorowe... 
* £ + 

Tylko na marginesie, tylko ubocznie zrobiłbym mo- 

że jedną uwagę: plenność Tiidzi 'w kibucach dzieje sżę 

pewnie i dlatego, że kibuc zawsze da nowemu członko- 

wi egzystencję, a jak nie to inny kibuc, podczas gdy 

u nas... Ale nietylko owej czysto materjalnej racji przy- 

pisać należy to zjawisko: zdaje mi się że ci ludzie czu- 

ją podświadomie czy nie, że prócz egzystencji materjal- 

nej jaką dziecku zapewnią, przekażą mu coś więcej, 

przekażą pewną wielką ideę, pewne wyższe do urze- 

czywistnienia cele. 
Nie wiem zaś, czy w tej dziedzinie wielu u nas ma 

tyś do przekazania. 
Ksawery Pruszyński.



SILVA RERUR 
PRZYŚPIESZONE WAKACJE. — ZMIA- 
NY W SZKOLNICTWIE. — GORZEJ 

CZY LEPIEJ? 
Kurjer Polski (162), omawiając spra- 

wy szkolne, wskazuje przedewszystkiem 
na wadliwość nowego podziału roku 
szkolnego. Е 

Pomysł zakończenia roku szkolnego już w 

połowie czerwca, a rozpoczęcia nowego już w 
połowie sierpnia, był już obszernie omawiany. 
trudno dopatrzeć się w nim jakiejś myśli gięb- 
szej, gdyż przecież przyznać trzeba, że sprawa 
uniknięcia kosztów na oświetlenie w miesią- 
cach zimowych przez długą przerwę na Boże 
Narodzenie, nie wydaje się być jeszcze argii- 
mentem dostatecznym. as 

„„Jedna rzecz nie ulega wątpiiwus cj: je- 

sień polska jest pewna, pewną prawie zawsze 
druga połowa sierptia. Lato polskie jest zgo- 
ła niepewne. Niepewną więc jest i druga ро- 
iawa czerwca. Nie (ež dziwnego, że wobec 
kończącego się za kilka dni roku szkolnego, nie 

widzi się na twarzaci młodzieży tej radości, z 

którą opuszczała mury szkolne wedle dawne- 
go, starego systemu. 

Czy te uwagi są słuszne, niech osą- 

dzi sama młodzież. Co jest lepsze: wio- 

sna czy jesień? — to wielkie pytanie. 

Głos Narodu (159) snuje pesymisty= 

czne rozważania na temat zbliżającego 

się nowego roku szkolnego. Najbliższa 

przyszłość przyniesie sporo zmian: 
I tak — młodzież szkół średnich „otrzy- 

ma* mundurki szkolne z koloroweni naszyw- 

kami i z lampasami. Rodzicom i opiekmnom 
przybędzie nowy kłopot i nowy wydatek, Wła- 

śnie w okresie szalejącego kryzysu. 
Od nowego roku szkolnego państwo wstrzy 

mia pokrywanie im kosztów nauki w szkołach 

prywatnych. Dotknie to przedewszystkiem ro- 

dzieów mających córki do kształcenia; wiade 
mo, że żeńskich szkół średnich jest u nas nie- 
proporcjonalnie mniej, niż męskich. й 

Przybędzie wreszcie szkołom śrecnim no- 
wa „klasa II" nowego typu, w miejsce „dotych- 
czasowej trzeciej. Nowość zupełna, a nie przy- 
gotowana należycie. Vziś w połowie czerwca, 
w chwili zakończenia roku szkolaegu, nowa 
„klasa I* gimnazjaina wisi jeszcze w powietrzu, 
Są zaledwie „programy*, niema natomiast po- 
dręczników, które w tempie galopu będzie się 
drukowało (!) podczas wakacyj, by były go- 
towe na 15-go Sierpnia. Lecz, czy będą goto- 
we na ten bliski termin? 

Dziennik bardzo poruno spogląda w 
przyszłość. Całkiem inaczej zachowuje 
<się Czas (132), który artyku p.t. „Fron- 
tem ku nowej szkole polskiej'* kończy w 
ten sposób. 

Błogosławić nam wypadnie oowej koncep- 
cji wychowawczej, która tym razem trafiając 
w samo sedno naszych niedomagań społeczno- 
państwowych, pragnie nas wyprowadzić ze śŚle- 
pej dotychczas ulicy za pośrednictwem nowej 
szkoły, jak się należy domyśleć, należycie z 
tą koncepcja we wszystkich swoich częściach 
skiadowych uzgodnionych i zawczasu przygo- 
towanych — na szeroki i jasny gościniec na- 
szego jak najściślej odrodzenia duchowego i 
społecznego. Quod telix, faustum, fortunatumque 
sit! 

„ Epoka (25), mówiąc o inicjatywie p. 
ministra Kazimierza Pierackiego, który 
organizuje „Towarzystwo Popierania Bu 
dowy Szkół Powszechnych*, podaje bar 
dzo wymowne cytry, świadczące o trud- 
nej sytuacji szkolnictwa powszechnego: 

Szkolnictwo nasze wogóle, a powszechne 
w szczególności przeżywa głęboki kryzys. 

Brak nam środków na zatrudnienie odpo- 
wiedniej ilości nauczycieli, a przedewszystkiem 
brak izb szkolnych, aby pomieścić te wielkie 
masy dzieci, które do wrót szkoły się zgłasza- 
ją. W nadchodzącym roku szkolnym na ogól- 
ną liczbę 65.000. izb szkolnych, brak nam 12.009 
izb, jeżeli nawet stosować będziemy system 
nadmiernego przeładowania klas, a 27.000 przy 
zapotrzebowaniu normalnem. Stan ten pogar- 
szać się będzie z roku na rok, tak, że w roku 
1959, kiedy ilość dzieci przekroczy 6 miljonów, 
niedobór izb szkolnych na tie obecnej sytuacji 
wahać się będzie od 41 do 89 tysięcy izbi... 

Wysiłek potrzebny ze strony społe- 
czeństwa, — wielki wysiłek!.. 

Walka o lepszą przyszłość narodu 
wymaga ofiar. Trzeba się zdobyć na nie! 

Lector. 

Proces wyrednej matki 
BERLIN. PAT. Dziś rozpoczął się — 

przed sądem przysięgłych w Berlinie — 

proces przeciwiko 26-letniej Marcie Bod- 
din, oskarżonej io  kalioiwanie  8-letniej 

6 i killkakrotne msitowanie zabójstwa 
R dla uzysk:mia, premji asekw*a 

i 2 tysięcy marek. (W 

rodsa matka przez dłuższy czas znęcała się 

ига й погаюу sposób mad: córką, da- 

między, innemi Szpilki do łyk: 

ąc spowcdować ostatecznie 
:muciła dziedko z mostu na. tor 
dziecko udało © jednak u- 

  

           

      

   

  

    
ratować. Sprawa wywołuje olbrzymie po- 
muszegie w calej opinii, 

  

Doroczne posiedzenie Polskiej 
Akademji Umiejętności 

Dnia 17 bm. odbyło się uroczyste doroczne 
posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności, na 
którem sekretarz gen. Akademji, rektor Kutrze- 
ba odczytał sprawozdanie za ubiegły rok od 
czerwca 1932 do czerwca 1933. 

Rektor Kutrzeba oddał hołd zmarłym człon- 
kom Akademii. Przedewszystkiem wspomniał 
tych, co nałeżeli do najzasłużeńszych dla nauk 
poiskiej, do najsilniej z Akademją związanych. 
To Oswald Balzer i Stanisław Tomkowicz. 

Pamięć zmarłych uczcili zebrani pow- 
staniem. 

Od czasu odbudowy państwa polskiego, 
dąży 'Akademja do tego, by złączyć z sobą 
wszystkich członków, po Polsce rozrzuconych. 
Ostatnia zmiana statutu, uzyskała w r. 1932 za- 
twierdzenie Rady Ministrów. Rozszerzono skład 
zarządu, wprowadzając do niego dwóch wice- 

ów, z których jeden musi być wybrany 
z pośród członków warszawskich, i delegatów 
z miast, oraz dodając Wydziałom wiced 
torów. fak weszło w -skład- zarządu p 
członków z poza Krakowa. 

Działalność Akademji słabnie z powodu ob 
niżenia się jej środków imaterjalnych. Z wdzię- 
cznością chcę zaznaczyć, iż w roku 1932/33 
ministerstwo wyznań relig. i ośw. publ. wypła- 
ciło w przeważnej mierze wstawione w budżet 
dotacje dla Akademji. Z pomocą przychodzi 
jak zawsze, ministerstwo spraw zagranicznych, 
o ile chodzi o potrzeby Bibljoteki Polskiej w 
Paryżu. Znaczną kwotę przeznaczył na: potrze- 
by Akadenji senat Uniw. Jag. z dochodow 
Drukarni Uniwersyteckiej za rok 1932. Mniej- 
sze kwoty otrzymała Akademja także z Fundu- 
szu Kultury Narodowej i z Pocztowej Kasy 
Oszczędności. 

„Zewnętrzny wyraz 
— to przedewszystkiem jej wydawnictwa nau- 
kowe. Z dużych wydawnictw ogłoszono tom 
29-ty „Bibljografji polskiej" Estreicherów, s'ę- 
gajacy do litery St., rozpączęto druk następ- 
nego, który dokończy literę S. Rozpoczęto druk 
nowego wydanią „Encyklopedji polskiej”, obej 
mującego literaturę piękną. Skończono druk 
tomów „Aktów unji Polski z Litwą* w opra- 
cowaniu W. Semkowicza i St. Kutrzeby, jak 
również tomu I „Aktów sejmikowych wojewódz 
twa krakowskiego”, wydano najstarsze „Con- 
clusiones Universitatis Jagellonicae* z XV w, 
w opracowaniu dra H. Barycza i tom I „Potn- 
ników Rzeczypospolitej Krakowskiej", przygoto 
wany przez W. Tokarza. Odbito kilkadziesiat 
map do „Atlasu języka polskiego”. 

Z większych prac syntetycznych « ukazały 
się ]. Bystronia „Przysłowia Polskie“, J. Feld- 
mana „Sprawa polska w r. 1848“, P. Caramana 
„Obrzęd kolendowania u Słowian i Rumunów*, 
dra T. Grodyńskiego „Zasady gospodarki bud- 
żetowej w Polsce", trzeci zeszyt „Ubiorów iu- 
du polskiego* przygotowany przez insp. S. 
Udzielę, St. Zaremby „Zarys mechaniki teore 
tycznej“, czwarty zeszyt ogromnego „Atl 
ilory polskiej”, pod kierownictwem prof. St. 
Kulczyckiego. W druku tom ze spuścizny po 
šp. J. Ptašniku: „Historja miast w Polsce“, 0- 
raz wspólnie z Akademją Węgierską we fran- 
cuskim języku tom prac, dających obraz dzia- 
łalności króla Stefana Batorego. Ukończono 
druk ogromnego tomu „Historji Śląska do koń- 
ca XIV wieku*. Dzięki subwencji sejmu śląs- 
kiego z inicjatywy wojewody M. Grażyńskiego 
podejmuje Akademja szereg wydawnictw z za- 
kresu historji politycznej i kulturalnej Ślaska, 
prehistorii i geologji. Odrobimy — można mieć 
nadzieję — zaniedbania polskiej nauki w sto- 
sunku do drogiej sercu połskiemu dzielnicy. 

Następnie rektor Kutrzeba odczytał nazwi- 
ska uczonych, którzy otrzymali nagrody za swe 
prace. Wilnian szczególnie zaciekawi i ucieszy 
wiadomość o wyróżnieniu młodego wileńskic- 
go uczonego: 

Nagrodę im. Barczewskiego za pracę hi- 
storyczną Otrzymał doc. dr. Henryk Łowmiań- 
ski z Wilna, za dzieło „Studja nad początkami 
społeczeństwa i państwa litewskiego", 2 tomy, 
Wilno 1931—1932. : 

Na zakonczenie dorocznego posiedzenia A- 
kademji Umiejętności prof. Sobieski wygłosił 
odczyt, poświęcony osobie króla Stefana Bato- 
rego. 

   

          

   

   
   

działalności Akadenuji - 

SŁOWO 

Noia Stanów zjednoczonych do Polski 
W SPRAWIE NIEZAPŁACONE J RATY 15-GO CZERWCA. 

WASZYNGTON. PAT. — Pełniący 
obowiązki sekretarza stanu Philips prze- 
siał wczoraj do ambasady Rzeczypospo- 
iitej Polskiej w Waszyngtonie memoran- 
dum następującej treści: 

„Rząd Stanów Zjednoczonych po- 
twierdza odbiór noty rządu polskiego, 
stwierdzającej jego stanowisko w stosun 
ku do zobowiązania dłużnego wobec rzą- 
du Stanów Zjednoczonych, płatnego 15 
czerwca 1933 r. Rząd Stanów Zjedno- 
czenych zaznacza, że rząd polski nie do- 
konał w całości, ani też w części płatno- 
ści raty, wynikającej z istniejącego po- 

między rządem polskim a rządem Stanów 
Zjednoczonych układu o długach. 

Rząd Stanów Zjednoczonych zmiszo- 
ny jest z całą otwartością zwrócić uwagę 
na zagadnienia, wynikające z uchylenia 
się rządu polskiego od dokonania wpia- 
ty, przypadającej 15 grudnia 1932, która 
nie została dotychczas uregulowana, ani 
omówiona pomiędzy obu narodami. Rząd 
Stanów Zjednoczonych podkreśla rów- 
nież, że rząd polski opiera się, nie doko- 
nując wpłaty powyższej raty — na zasa- 
dzie niemożności jej dokonania”. 

Władze skarbowe przejmują wymiar i pobór 
niektórych podatków samorządowych 

Wi 
ułka- 

WARSZAJWA 19, b. m. (tel. wł). 
ostatnim mumerze Dzieninilka Ustaw 
zało się rczporządzenie 
o przejęciw przez | MWiadze Sk:nibowe — 
wymiaru i poboru niektonych podatków. 
Na podstawie tego rozporządzienia z dn. 

1. VII. b. r. Urzędy Skarbowe przejmą 
od władz samorządowych wymiar i pobór 
podaltiku pzństwowego «od nieruchomości 
w gminach miejskich oraz niektórych bu- 

   

   

   

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj p. 
minister spraw zagranicznych i poseł Z. 
S. R. R. w Warszawię podpisali umowę 
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Z. S. 
R. R. o spławie materjałów drzewnych 
na rzekach granicznych. 

Umowa ta reguluje warunki, na jakich 
odbędzie się spław na tych rzekach. Za- 

Ministra Skarbu i 

dynków w gminach wiejskich, podatku 
od lokali oraz podatku państwowego od 

w budowlanych. W szeregu miast w 
tej liczbie i w Wilnie, przejęcie przez 

Urzędy Skarbowe od władz samorządo- 

wych wymiaru i poba l państwowego ро- 

datku od nieruchomości «oraz państwowego 

      

podałtku od lesów (budowlanych uastąpi 

dopiero 1. IX. b. w.. podatku zaś pań- 
stwłowego od'lolkali z dn, 1. X, b. r 

Umowa a spławie drzewa z Sowietami 
stępuje ona szereg umów lokalnych, jakie 
zawierane były pomiędzy władzami admi 
nistracyjnemi obu państw w sprawie or- 
ganizacji spławu na poszczególnych rze- 
kach granicznych. Podpisana konwencja 
stanowi uregulowanie jeszcze jednej spra 
wy w. stosunkach polsko-sowieckich. 

— —000   

wyjazd Żydów do Palestyny 
WARSZAWA. PAT. W poniedziałsk o 

godzinie 17 wyjechało z diwiorca Główne- 

go w: Warszawie 145 emigrantów żydów, 

udających się via Triest do Palestyny, 

  

Zmiany w gabinecie litewskim 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, 

że w dniu 19 czerwca zaszła zmiana per- 
sonalna w składzie gabinetu litewskiego. 
Dotychczasowy minfter sprawiedliwości 

Żyliński mianowany został naczelnym kon 
trolerem państwa. Ministrem sprawiedli- 
wości mianowany został były gubernator 
Kłajpedy Merkis. 

Zamordowanie prałata Olszewskiego 
RYGA. PAT. — Donoszą z Kowna, że w 

dniu wczorajszym zamordowany został były 

prałat Olszewski. Przebieg zbrodni był następu- 
jacy: Gdy Olszewski wracał do swej posiadło- 

ści, położonej niedaleko Połągi i przejeżdżał 
przez las, padł z gęstwiny strzał, Kula ugodziła 
śmiertelnie Olszewskiego. Sprawcy zbrodni do- 

tychczas nie wykryto, Panuje powszechne prze 

konanie, że morderstwo dokonane zostało na tle 

porachunków osobistych. Były prałat Ołszewski 
pozbawiony został święceń kapłańskich, po wy- 

roku sądowym, skazującym go na 10 lat wię- 

zienia za zabójstwo nauczycielki Uścinowiczo- 
wej. 

  

   
     

  

PREZES BBWR. SŁAWEK NA WOŁYNIU 

  

Prezes BBWR. p. Walery Sławek bawił w dniu 
14 b.m. w Łucku, gdzie uczestniczył w obra- 
dach wołyńskiego BBWR. Na zdjęciu naszem 
widzimy p. pułk. Sławka w towarzystwie wo 
jewody wołyńskiego p. Józewskiego w otocze 
niu uczestników obrad przed dworcem kolejo- 
wym w Łucku. 

PROCES TERRORYSTÓW UKRAIŃ- 
SKICH. 

LWÓW. PAT. W dalszym ciągu  roz- 
prawy przeciwiko termorystom  ukraiń- 

skim zeznawał dziś szereg Świadków. 
Świadek: Wesełyj, kolega szkolny  Kos- 
salka, oświadczył, że Kossak dał mu 
list do pewnej pani: z poleceniem, zby po- 

dział, że list tem jest od „Baranow- 
dego”. 
Okoliczność ta jest ważną, bowiem 

według aktu oskarżenia Kossak używał 
pseudonimu  „Baranowski“. — Pseudonim 
ten zneny był władzom śledczym już od 
dłuższego czasu z wielu ukraińskich pro- 
cesėw politycznych. Trybunał uchwalił 
wsystuchać  miejaką (Kobryńską, która 
jest adiresatlką tego listu. 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WARSZAJWA, PAT. Bank Polski 
piaci za doleny 7,33. za przekazy ń czeki 
7,35 iNa riymku prywatnym dolary 7,34 
— 7,85, dolary, złote 9,11, — 9,11 i pół, — 
muble zlote 4,84 i 1/4. — 4.85, 

ANGLJA ZWYCIĘŻYŁA CZECHO- 
SŁOWACJĘ. 

EASTBOURNE. (PAT. Wdrugim dnitu 
rozgrywek o puhar Davisa para angiel- 
ska, |Perry — Hlugihes zwyciężyła parę 
czeskosiowawką  Mienzeł — Mersalek w 
stosunku 6:3, 6:4, 6:4, Temsamem Anglja: 
ma już spotkanie wygrane i niebawem 
mozgnytwań (będzie z Australją finał strefy 
auropejskiej, 

Kto wygrał? 
WARSZAWA PAT. W 4-tym dniu 

ciągnienia II klasy 27-ej Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej złówniejsze 
wygrane padły na. numery: 

10.008 — 25.230, 57,946, 62.624. 
5.000 — 125,247, 142.160 . 

   

  

CZY MORDERCA PRZOD. BOREJSZY STANIE PRZED SĄDEM DORAŹNYM? 
WILNO. Dochodzenie przeciwko straż 

nikowi więzienia Łukiskiego Kaczanow- 

skiemu, zabójcy przod. Borejszy, prowa- 

dzone jest w trybie doraźnym i jako ta- 

Ek 

  

Święto Bożego Ciała obchodzone jest 
Łowiczu posiada swoisty urok ze wz 

  

   

  

Wilno musi mieć głos w eterze 
I radjo odczuwa kryzys. Czy mogło 

być inaczej?.. Ale kryzys dał się we zna- 
ki radju w sposób całkiem nieoczekiwa- 
ny: w całej Europie ilość radjoabonen- 
tów wskutek kryzysu... znacznie się zwię 
kszyła!.. 

Nic dziwnego: rozrywki, jak teatr, 
koncerty, popularne odczyty i t.p., stały 
się mniej dostępne, potrzeba zaś ich wca 
le się nie zmniejszyła, więc znaczne rze- 
sze zubożałej ludności przerzuciły się na 
radjo, które jest najtańszem źródłem zdro 
wych i pięknych rozrywek. 

Tak się.stało w całej Europie, z wy- 
jątkiem bodaj jedynie... Polski. Nasze ra- 
djo nietylko nie zdobyło nowych „kryzy- 
sowych“ radjosłuchaczy, lecz jeszcze u- 
traciło wcale pokaźną ilość abonentów. 

Czemu tak się stało?.. Czy rzeczywi- 
ście ludność tak zubożała, iż dziesięć 
groszy dziennie stanowią dla niej wyda- 
tek ponad siły? Nie. Tak źle stanowczo 
nie jest. Czy może więc nikt w Polsce 
nie chce słuchać muzyki, śpiewu, odczy- 
tów i t.p? I znowu — nie. Przecież ma- 
sy najwyraźniej pragną widowisk i roz- 
rywek i nie są obojętne na głos poważ- 
niejszy? Czy może poziom naszej kultury 
jest przerażająco niski i świadomość 
korzyści, jakie przynosi radjo, nie dotar- 

ła do wszystkich warstw społeczeństwa? 
Czy też wreszcie może samo radjo nie 
umie zainteresować łudzi, nie posiada si- 
ły atrakcyjnej?... 

Na te pytania można odpowiedzieć + 
tak i nie. Łatwo jest o argumenty za i 
przeciw. Szczególnie łatwo jest oskarżać 
społeczeństwo i niezawodnie kierowni- 
cy radja nie żałują cierpkich uwag pod 
adresem swych niewdzięcznych  słucha- 
czy i jeszcze nieznośniejszych nie-słu- 
chaczy. 

Spróbujmy spojrzeć na sprawę radjo- 
wą z punktu widzenia interesów przecięt- 
nego radjosłuchacza, który szczerze pra- 
gnie, aby polskie radjo stało na jak naj- 
wyższym poziomie i który nie zamyka 
oczu na niedokładności organizacyjne i 
programowe. 

Najpierw o radjowej organizacja, Po- 
siada ona dwie wady, które niweczą jej 
siłę atrakcyjną i wywołują stan mar- 

twoty. - 
Wada pierwsza — to biurokratyzm. 

Wlašciwie nazwa „Polskie Radjo“  įest 
całkiem niesłuszna. Należałoby mówić: 
Ministerstwo Spraw Radjowych. Nie mó- 
wiąc już o niesamowitej ilości radjowych 
dygnitarzy, cały układ pracy jest wzoro- 
wo biurokratyczny. Radjostacje załatwia 

wickiem ze szczególnym. pietyzmem. 
gię a tysiące włościan, uczestniczących w pro 

nych w piękne, barwne stroje ludowe. Na zdjęciu widzimy fragment procesji prz 
j przed frontem kompanji honorowej 10 p.p., i młode wieśniaczki łowickie w proc 

  

Święto Bożego Ciała w Łowiczu     
Procesja w     

  

ją „kawalki“, nie mają żywszej łączności 
ze społeczeństwem, — odstraszają przy- 
godnych interesantów zapomocą tępej pi- 
ły biurokratycznych przepisów. Miodowy 
okres żywszej działalności radjostacyj w 
pierwszym okresie ich pracy już się skoń 
czył, — dziś się nie pracuje — tylko się 
urzęduje!.. Znam jedną radjostację, któ- 
rej sekretarz (sekretarz!) przyjmuje tyl- 
ko dwa razy tygodniowo!.. Dyrektorzy 
(jest ich kilku) są nie do oglądania. Zwy 
kły śmiertelnik musi zadowolić się miłą 
pogawędką z woźnym. 

Rzecz całkiem naturalna, że rekord 
biurokratyzmu zdecydowanie pobiła cen- 
trala warszawska!.. 

Radjo ma wiele wspólnego z gazetą: 
otóż najlepiej zorganizowaną gazetę mo- 
żna skutecznie zniszczyć zapomocą obsa- 
dzenia stanowisk redaktorskich urzędni- 
kami. Radjo, jak i dziennik, wymaga od 
współpracowników ruchliwości, wyjąt- 
kowej czujności, stale żywej inwencji. 
Bez tego — nic! Radjo zesztywnialo, 
zszarzało, stało się nudne wskutek sy- 
stemu „urzędowania“. To jest ajencja 
telegraficzna, — nie dziennik. To jest 
nuda, A nuda jest klęską. 

Drugą wadą organizacyjną radja jest 
tworzenie się klik. Jest to nieuniknione, 
ale pomimo to z tem należy walczyć, 
gdyż nieraz są przekraczane dopuszczal- 
ne granice. 

Znana to jest rzecz, że „radjo krze- 
pi“ — 1 to wcale dobrze. Nic też dziw- 

kie winno być w odpowiednim czasie u- 

kończone. 

Tymczasem napotyka ono na trudnoś 

ci, i to ze strony najmniej spodziewanej. 

Chodzi mianowicie o zasadnicze rozbież- 

ności w orzeczeniu lekarskiem. 

Oględzin zwłok zaraz po wypadku 

dokonał doraźnie lekarz z Pogotowia Ra- 

tunkowego, który wydał na piśmie orze- 

czenie, że kuia oddasia została z tyłu w 

plecy i po przebiciu wnętrzności pozo- 

stała u zimariego w jamie brzusznej, tuż 

pod skórą. 

Natomiast kolejna ekspertyza, zarzą- 

dćzona urzędowo orzekła, że Borejszo o- 

trzymał postrzał z przodu. 

jednocześnie rozbieżność sądów wy- 

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych 5z.Sz. Prenumeratorėw, že z dniam 

1-90 Ирса г. В. wstrzymamy 

zaliegającym do tego dnia w 

nika przy określaniu stanu Kaczanowskie 
go w chwili, gdy dopuścił się zabójstwa. 

Gdy nakładano mu opatrunek, lekarz 

nie zauważył, iżby zabójca był pijany, 
względnie podniecony alkoholem. 

Natomiast inny lekarz, badając potem 

iKaczanowskiego doszedł do przekonania, 

że zabójca w chwili popełnienia czynu 

musiał być zamroczony alkoholem. 

Wyświetlenie tych okoliczności ma 

tak duże dla całej sprawy znaczenie, iż 
narazie zahamowano tok dochodzenia. 

Wczoraj w sądzie mówiło się o mo- 

żliwości ekshumacji zwłek przod. Borej- 
szy, w celu ostatecznego stwierdzenia, 
czy otrzymał postrzał z tyłu, czy też tra- 

fiony był z przodu. 

wysyłkę pisma wszystkim 

epłacie.    
  

nego, że niebrak nigdy amatorów do ga- 
dania, śpiewania i grania przed mikro- 
fonem. I również nie można się dziwić 
temu, że podobne chęci zdradzają prze- 
dewszystkiem osoby, stojące blisko ołta- 
rza radjowego. Ustaliła się w Polsce ta- 
ka norma angażowania radjowych pre- 
legentów i koncertantów: najpierw. pei- 
sonel radjostacyj, później najbliżsi krew- 
ni radjowych dygnitarzy (żony, córki, 
bracia, siostry), następnie zautani przy- 
jaciele, jeszcze dalej ludzie osobiście sym 
patyczni radjo-olimpijczykom, — wresz- 
cie na ostatku — wszyscy inni, dla któ- 
1ych miejsca jest coraz mniej... 

Nie możnaby było narzekać na podo- 
bny stan rzeczy, gdyby personel radjowy 
składał się z genjuszy, ale ponieważ nie 
zawsze tak jest, wytwarzają się nieraz 
sytuacje... przykre... 

I znowu: wszelkie rekordy pod tym 
względem pobiła Warszawa, gdzie panu- 
ją stesunki niemal anegdotyczne. 

To są dwie kardynalne wady organi- 
zacyjne Polskiego Radja. Drzemiąca in- 
wencja, oraz brak dopływu świeżych sił, 
wytwarzają odstraszającą szarzyznę, któ- 
rej nie zabarwiają dźwięki murzyńskich 
piosnek * melodyj tanecznych. 

Pregramy pokutują za grzechy orga- 
nizacyjne. Ich zasadniczą wadą jest wła- 
śnie jednostajn i nadużywanie naj- 
łatwiejszych środków do zatykania dziur. 
Gramofon zanadtę się panoszy w radjo. 
Biurokratyczne zuniiskowanie w radjo 

  

  

wszystkich z.em Rzeczypospolitej 
wa radjo od życia i 
na masy. 

Należałoby rozróżnić dwa odmienne 
kierunki programowe. Pierwszy dążyłby 
do pouczania i bawienia szerokich mas, 
— drugi do wydobywania i budzenia 
ukrytych sił, tkwiących w naszej ziemi. 

W pierwszym kierunku idzie (źle czy 
dobrze) nasze radjo. Drugi jest zanied- 
bany, jest niewykonalny przy obecnej 
centralizacji. 

Ito jest przyczyną, dla której Wilno 
może szczególnie narzekać na bezwzględ 
ną supremację Warszawy. = 

odry- 
osłabia jego wpływ 

Warszawa, nie mając pojęcia o wa- 

runkach naszego życia i układzie sił spo- 
łecznych, politycznych, narodowych, nie 
liczy się z koniecznością dawania w Wil- 
nie programu wyjątkowo mocnego, wy- 
1azistego i zdolnego do kulturalnej ofen 
zywy. 

Jesteśmy stale atakowani z dwóch 
stron. Nad naszą ziemią drgają fale ete- 
ru, niosące truciznę duchową. Musimy 
dać szerszym masom coś bardzo cieka- 
wego, co mogłoby pociągnąć je do radja 
wileńskiego i coś tak pełnego treści, aby 
życie nagle się rozjaśniło uśmiechem. 

Możnaby było wiele powiedzieć na 
temat programów radjowych dla Wilna, 
— wiele się zresztą już mówiło, — nie o 
to chodzi obecnie. Chodzi tylko o zazna- 
czenie, iż Ziemia Wileńska znajduje się 

CJy FLA 
ROBACTW 
iOWADOM 

FLY- 
LITERATURA — DOBRY 

INTERES 
Maturzyści, nawet co zdolniejsi, obkuwają 

się po wszystkich kątach j parkach do ost 

niej stronicy niepoleconego przez  kuratorjum 

skrótu. Szalona okazja zapoznania się z arcy- 

dziełami ducha! W takim skrócie „Pan Tade- 

usz* zajmie 20 minut czasu, wraz z klasy: 

nem pytaniem profesorów o „trzy akcje” o 

rych, że się toczą w epopei, Mickiewicz nic 

wiedział, nim Trzeciak tego nie odkrył. ,, 

dy“ i „Walenrod“ w innym genjalnym skró 
robi się w 15 minut, cały „Beniowski* minut 

25, jako że u belirów od trzech ostatnich - 

tur specjalna na Beniowskiego moda. O = 

skim „Klucz do literatury polskiej" wy 

przez tarnopolskiego żydka, miłośnika pi 

od lat dostawcy maturzystów wszelkiej wia: 

mości literackiej, informuje zwięźle, że taki © 

ale umarł, o Michale Grabowskim że był 

przyjacielem, o Goszczyńskim że było mu 

weryn į že też umarł. Konopnicka była pie: 

ką ludu, Daniłowski bojownikiem postępu. 

cińskiego zakłuli bolszewicy. 
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Mi- 

Historja to nie literatura, trudniej ją upodob- 

nić do beczki prasowanych śledzi, ale od cze- 

góż przemyślność wydawców „skrótów*. Nie- 

sprytni profesorzy nie pytają jakby powinni na 

wyrywki, kto zwyciężył pod Solferino, a kto 

pod Lissą, jakim krewnym Cezara był August, 

kiedy żył Zygmunt August, kto to byt taki Col- 
bert? Wtedy nie pomógłby żaden skrót, wyda- 
wca z Tarnopola czy okolicy guzikby na bitwie 

pod Grunwaldem zarobił. Szczęściem profeso- 

rzy dają „ogólne pytania”. Rozwój stosunków 

polsko - francuskich na tle dziejów, wojny pol- 

sko-rosyjskie 17 wieku, ruch niepodległościowy 

w zaborze rosyjskim, takiż w austrjackim, takiż 

w pruskim, uwłaszczenie chłopów. Tych „kwe- 

styj' jest ostatecznie kilkadziesiąt:  ważniej- 

szych, bardziej oklepanych kilkanaście. Proie- 

sor wiadomo człowiek, powtarza się. Ma swoje 

ulubione tematy. Jeden najchętniej o Francji, 

drugi starożytną. Uczniowie już wiedzą, wybie- 

rają. „Skrėt“ jasno, zwiężle, bez niepotrzebnej 

straty czasu streści w jakichś paru wierszach 

kilka wieków. . я 

Na „Syzyfowych pracach“ Žeromski nie za 

robił nic, Słowacki w podróż na wschód wy- 

brał się za pożyczone pieniądze. „Skrót* z „Sy- 

zyfowych prac* mieści się na niecałych czte- 

rech stronach, okazało się, że „Podróż na 

Wschód” nie pisana sykstyną, a normalnie, 

prozą tarnopolską, na siedmiu. 

  

Zato za oba skróty wydawca bierze wcale 

ładne na dzisiejsze czasy grosiwo. Co roku w 

Okresie matury rentuje się mu Słowacki, ren- 

tuje Żeromski. No nietylko oni. Potem się mó- 

wi, że na literaturze nikt jeszcze nie zrobił ma- 

jatku. Są tacy co zrobili, czemu nie. XA. 

MECZ TENISOWY POLSKA — WŁOCHY 

  

W ubiegły piątek odbyła się na korcie reprezen 
tacyjnym I,egji gra podwójna w ramach spotka 
nia Polska — Włochy. W zawodach uczestni 
czyli: jerzy Stolarow,  Tłoczyński przeciwko 
Palmieri i Sertorio. Zawody zakończyły się 
zwycięstwem Włochów 6:3, 6:3, 6:1. Na zdję 
ciu naszem widzimy zawodnika włoskiego Ser- 
torio, witającego się ze Stolarowem, na dru 
gim planie 'Palmieri'ego i  Tłoczyńskiego. 

w warunkach wyjątkowych i 
wymaga wyjątkowego programu, 

Ludność miejscowa ma nieco odmien- 
ną strukturę fizyczną i psychiczną. Zna- 
na jest chociażby większa uczuciowość 
ludzi „tutejszych*'. Radjo powinnoby by- 
ło liczyć się tak z psychiką ludzi, któ- 
rych ma obsługiwać, jak i z konieczno- 
ścią stosowania innych środków w celu 
oddziaływania na masy. 

Sprawa możliwie szerokiej autonomii 
radjostacji wileńskiej, jest sprawą  bar- 
dzo pilną. - 

Trzy przyczyny uzasadniają  ройгле- 
bę takiej autonomii i powinnyby były 
zachęcić wilnian do systematycznej wal- 
ki o swe prawa. 

Pierwsza przyczyna jest odrobinkę ©- 
goistyczna. Chodzi mianowicie o ciężka 
sytuację moralną i materjalną, w jakiej 
się znajdują wileńscy. uczeni, literaci, mu- 
zycy i śpiewacy. Mamy sporo twórczo 
pracujących jednostek, nieraz wyjątko- 
wego talentu, — nie mamy dla nich tere- 
nu do wypowiadania się. Brak przede- 
wszystkiem poważniejszego czasopisma 
literacko-artystycznego, straszliwie daje 
się we znaki. Energja twórcza wileńska, 
jeżeli się nie marnuje, to przynajmniej 
nie jest należycie wyzyskana. 

Radjo w pewnym zakresie może wy- 
zyskać siły twórcze Wilna, może przy- 
czynić się do ożywienia ruchu kulturalne- 
go, — zresztą radjo wileńskie przed pa- 
ru laty już odgrywało taką rolę. Żadne 

dlatego 
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Z SADÓW 
TAKIE JEST ŻYCIE... 

Na lawie oskarżonych przed Sądem 

Okręgowym zasiadł wczoraj mieszkaniec 

Wilma, Niejaki Sergjusz Kotłubowski, 

skazany na łączną kirę 3 lal więzienia za 

drobne kradzieże i oszustwa a nawet nie- 

opłacenie obiadu wi którejś z miejscowych 

restauracyj. 3 

Młody jeszcze, o- starannie wygolcnej 

remizy lysawej czaszce mężczyzna Opo- 
iedział przed Sądem  historję swego 

życia, kióra ze wszechmian, 0 ile jest 
prawdziwa, zasługuje na uwagę. 

W roku 1909 kursy gimnazjum w. Ko- 

winie opuszcza 18-letni maturzyst:. Wy- 

jatkowo zdolny  milodzieniec  pokcnywa 

trudności egzaminacyjne i w tymże jesz 

cze roku wstępuje do  Imstyt. Inżynierów 

Komunikacji wi Petersburgu. Nigdy jednak 

nie sądzene było Koltubowskiemu zost: ć 

mierem. 
Po wybuchu wojuy zgłasza 

iast do armji carskiej fi zostaje ikawa- 

stą. (WI kilika! miesięcy potem jest 

już na froncie jelko jeden z odwzżniej- 

    

  

  

   
się mato- 

     

  

szych pilotów. Mia rangę kapftana i 7 

ran odniesionych w rozm: itych katastro- 

fach. 

— Gdy po wybuchu  rewtciucji. bol- 

skazali go ma karę śmierci, Ko- 
tlubowski zmyła czujność Straży i: Wraz z 

i ucieka w przeddzień egzeku- 
h:rikowa: do Polaków. Tutaj о- 

je przydział do l-go puiku łot- 
dj służy rówaież 'w randze 

  

kapitana 5 
Podczas katastrofy gdzieś pod War- 

szawą maszyna uległ: cailkomwitemu  zai- 
szczeniu a mawpółżywego pilota  odwoža 

do szpitała. Lieczy się tam przez kilka 
miesięcy li wreszcie zostaje przeniesiony 
do rezerwiy. 

Jakie były dalsze koleje jego losu 

Kotłubowski mie cheieł czy też nie mógł 
powiedzieć. Powoływał się tylko w proś- 

bie na rewizję wyroku, że jest  czlowie- 
kiem  aawpółnonmalnym. 

Zadaje mu pytanie prokurator 
— Czy pan uważa siebie za cziowieka 

zdrowego ? 
— Niezupełnie. Są chwile, gdy jestem 

n=wpółprzytommy. To wszystko wina 0- 
wej katastrofy) i wslłrząsu mózgu. Leczy- 
dem. się wi Szpitalu św. Jakóba ma oddzia- 
le psychjatrycznym przez 3 lata u dr. 
'Podwińskiego. 

— A czy pan pije? 
— Tak, i nawet dużo, skł:nia mnie do 

tego śmierć bliskiej osoby, 
— Czy chorował pan na jakieś choro- 

by weneryczne ? 
— Nie, 
Wobec takiego zbiegu okoliczności i 

mając na względzie iż  zezmamiia oskar- 

żomego mogą mieć istotne znaczenie dla 
sprzwy, prokurator prosił sąd o odracze- 
mie procesu celem dostarczenia przez 
Kotiubowskiego odpowliednich  zaświad- 
czeń względnie poddania go obserwacji 
psychiatrycznej . 

Proces zostsł odroczony a exkapitan 
zosta! odprowadzony przez posterunkowe- 
go na Łukiszki. "Do co zdołał opowiiedziieć 
na sali sądowej dlugio jednak pozostanie 
w pamięci obecnej Itiam publiczności. 

   

    

  

! Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nsuczycielki 

    

Książka ta wyszła jnż z drekarni LUX i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich. 

Saład główny w księgarni św. Wojciecha 

Cana zł. 350.gr. l 
  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEx% 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBia 
QUROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRNU- 
£LICZE*! VOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

TORIJUM POD WIŁNEM. 

  

ATB OE 
WTOREK 

Dzie 20 

Sylwerjusza 
Jairo 

Al izego 
SD я 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 19 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 742. 
Temperatura średnia: — 18. 

Temperatura najwyższa: +22 

Temperatura najniższa: -- 

Opad w mm.: 11. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: spadek, potem stan stały. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

PROGNOZA POGODY P.IM.-2 
na dzięń dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurmo i deszcze. 
Skionnošė do burz. Chłodno. Porywiste 

wiatry zachodnie i północno - zachodnie. 

Wschód siońce g, 2,4ł 

Zscbód słońce g 756 

  

  

NABOŻEŃSTWA 
—DZISIEJSZE UROCZYSTOŚCI U 

BERNARDYNÓW. Dzisiaj, o godz 6 
wiecz., w kościele po-Bennardynskim od- 
będą się uroczyste mieszpory, po których 
nastąpi uroczysta. pnocesj:. z Czterema E- 

wangełjami ulicami: Młynową, Zarzeczną 

do mostu, koło Soboru i z powrotem ul. 
św. Amnmy. 

Pierwsza Bwangelja przy kaplicy — 
„Stopni“, — druga przy krzyżu n:. Za- 

trzecia przy domu T-wa „Przy- rzeczu. 

szłośćć — czwłaria przy; klasztorze PP. 
Bemnardynek, 

„Te Deum" i błogosławieństwo 
pierwszym  oltarzu. 

W związku gz uroczystością uprasza 
się P. T. Włeścicieli domów i mieszkań 
ców! o udekorowanie bram i okien. 

Dnia 2 5b. m. 0 godz. 7 rano po 
prymarji wyruszy z kościoła po-Bemar- 
dyńskiego procesja do Kialwarji. 

ŻAŁOBNĄ 
— PODZĘKOWANIE. Wielce Szanowne- 

nu: Panu Naczelnikowi więzienia na Łukiszkach 
p.p. Komisarzom, Współpracownikom i  Kole- 
gom ś.p. męża mego Aleksandra Borejszo, tra- 
gicznie zmarłego w dniu 14 czerwca r.b., oraz 
towarzyszom broni b. 1 korpusu W.P. na 
Wschodzie i 
łaskawie wziąć udział w oddaniu ostatniej po- 
sługi Zmarłemu, tą drogą składam serdeczne 
„Bóg zapłać” 

przy 

Helena Borejszyna 

MIEJSKA. 

— ZIELEŃCE ULICZNE, Wbrew. pier- 
wotnym projektom magistrat postanowił 

ostatecznie w. miesiącu bieżącym zasiać 
trawniki w centrum: miasta. W sprawie 
tej sktidali petycję mieszkańcy śród- 
mieścia. 

URZĘDOWA 

\ UREGULOWANIE HANDLU 
MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI.— 
Z dmiem 24 b. m. wchodzą w. życie prze- 
pisy wydane przez Min. Opieki Społecz- 
mej regulującej handel mlekiem i prze- 
tworami  mlecznemi. 

Rozporządzenie obejmuje począwszy 
od. ustalenia gatumku mleka, sposób 

spizedaży, utrzymywanie pomieszczeń or: z 
sklepów w których nabiał jest przecho- 
wiywaszy. 

Mleko pełne winno posiadać conaj- 
mniej 3 proe. tłuszczu, mleko pełne wy- 

berowe powyżej 3 proc, 

Sprzedaż odbywa się wyłącznie w 
ibuielkach opieczętowanych, a nie j:k do- 
itychczas z baniek. 

To samo dotyczy: mleka dostarczanego 

  

  

Teatr muzyczny „LUTNiA” 
Dziś i codziennie WIELKA REWJA w 17 obrazach 

„HALLO! WITAJCIE!" 
w wykonaniu wybitnych 

STANISŁAWA NOWICKA 
NINA WILIŃSKA 

MARY ŚWIĘCICKA 

artystów warszawskich: 

MIECZYSŁAW DOWMUNT 

HARRY CORT 

STEFAN LASKOWSKI 
KAZIMIERZ WORCH. 

Kierownictwo artystyczne: 
Witoid Zdzitowiecki 

Kierownictwo muzyczne: 
Aleksander Wiliński. 

Początek o godz. 8 m. 30. 
  

PERLA DESI 

większe miasto w Polsce nie znajduje się 
w tak ciężkich warunkach, jak Wilno, —- 
żadne miasto nie wymaga tak troskliwej 
opieki, jak Wilno. Ale o tem nie chce wie 
dzieć centrala radjowa w Warszawie. 

Druga przyczyna, dla której należy 
walczyć o szeroką autonomię dla radjo- 
stacji wileńskiej, wypływa z naszych 
przeżyć w ciągu ostatniego wieku. Na 
naszych terenach, jak nigdzie, z pasją by- 
ła zacierana przeszłość. Burzono, niszczo 
no, zniekształcano gmachy, — likwido- 
wano wszelkie ogniska polskiej myśli i 
połskiej kultury, — zabijano ducha pol- 
skiego. Z tem walczono uporczywie, te- 
mu przeciwstawiano się twórczo, ale 
trzeba pamiętać, że walka była nierówna 
przedewszystkiem dlatego, że trudno by- 
ło o przeniesienie jej na grunt naukowy. 
Rosjanie operowali _pseudo-naukowemi, 
historycznemi argumentami, — przed na- 
mi były zamknięte wszystkie archiwa... 

Dziś się odrodził i pięknie rozwija 
ruch badań historycznych. Historycy 
wszystkich dziedzin (historja ogólna, hi- 
storja kościoła, literatury, sztuki i t.d.) 
— z zapałem odkrywają naszą przesz- 
łość. Ten ruch nietylko wzbogaca naukę, 
ale ma olbrzymie znaczenie wychowaw= 
cze. Jednym ze sposobów należytego wy- 
zyskania tych wychowawczych pierwiast 
ków badań wileńskich historyków i li- 
teratów jest udostępnienie wyników ba- 
dań zapomocą radja. Nie chodzi tu by- 
najmniej o niezliczoną ilość wykłądów 

  

historycznych, lecz o zabarwienie progra 
mu dobrze przemyślanemi i ciekawemi 
pierwiastkami historyzmu. Mamy przebo- 
ga:ą przeszłość, której prawie nie znamy 
i która olśniewa i porywa nas, gdy mo- 
zemy odczuć jej zywe tętno. 

I wreszcie trzeci argument, przema- 
wiający za autonomją programów wileń- 
skich: działanie radjostacyj państw o- 
ściennych, a przedewszystkiem radjosta- 
cji mińskiej. Wileńska radjostacja nie mo 
ze, wzorem warszawskiej czy krakow- 
skiej, ograniczyć się do normalnego, spo- 
kojnego obsługiwania swych abonentów, 
— musi pamiętać o przeciwdziałaniu 
akcji wrogiej, prowadzonej bardzo umie- 
jętnie i z temperamentem. To znowuż 
wymaga większej ruchliwości i mniej 
skrępowanej inicjatywy Wilna. 

Cłos Wilna jest zwykle lekceważony 
w Warszawie, w centrali radjowej. Wa- 
dy organizacyjne, na które wskazywałem, 
osłabiają radio wogóle, lecz są niezwy- 
kle przyjemne i wygodne dla Warsza- 
wy. 

Nie łucźmy się nadzieją, že najbar- 
dziej przekonywające argumenty wzru- 
szą radjowych potentatów. 

Ale stąd wypłynie jeden tylko wnio- 
sek, -— iż konieczna jest planowa, kon- 
sekwentna i zdecydowana walka o pra- 
wa Wilna. 

Bo wa!ka ta jest walką o coraz więk 
szą potęgę Polski!.. 

W. Charkiewicz. 

wszystkim tym, którzy raczyli +; 

SŁOWO 

KRONIKA 
do domów. W. tem sposób ustaje ,próbo- 
wanie" i groźba zarażenie. 

Na targowiskach hermetycznie 

knięte wozy będą musiały mieć latem 
lodowienki. Masło i ser będzie sprzeda- 

wane nie z szmalek, lecz w specjalnem 
hygjenicznem opakowaniu. 

Rczlewnie i wytwórnie mabiału 

ciągu naj szych 9 miesięcy muszą 
odpowiednio przerobi 

Nadzór nad wykonaniem tego zarządze- 
nia otrzymslo Starostwo, 

WOJSKOWA 

— POBÓR. Pobór r, 1912 i kst. B z 
rocz. 11i 10 kończy się w dniu 28 b. m. — 
W dniach 23 ij 26 czerwca stają przed ko- 
misją ochotnicy z roca 13, 14 i 15, 

SKARBOWA. 

— PRZED PRZEJĘCIEM PODATKÓW 
SAMORZĄDOWYCH NiA: POWIATACH. 
Prezes lzby Skarbowej E. Ratyński wy- 
żechał w dniu 20 czerwea r. b ma iiustrację 

powiatowych Urzędów: Skarbowyci 
oraz w celu zonga wenta w: tych - 
T nowych działów (podatków. oda 

nieruchomości i od lokali „w związku z 
przejęciem wspomnianych agend z dniem 

L VII. r. b. cd samorządów. 
Podróż potrwa do końca b. m. 
Na cz:s miecbecności Prezesa: E. Ra- 

tyńskiego zastępstwo cbjął Naczelnik 
B. Bielunas. 

zam- 

w 
być 

      

  

      

SZKOLNA 
— Wyjazd kuratora Okr. Szkolnego. Kura- 

tor Okręgu Szkolnego Wileńskiego p. K. Szelą- 
gowski wyjechał w dniu wczorajszym do War- 
szawy na zjazd kuratorów okręgów szkolnych. 
Zastępstwo na czas nieobecności p. Kuratora 
objął naczelnik Wydziału Szkół Powszechnych 
p. Jau Dryjaūski. 

— Dyrekcja Państwowego Seminarjum O- 
chroniarskiego im. M. Konopnickiej w Wilnie 
poleca wykwalifikowane wychowawczynie do 
dzieci w wieku przedszkolnym. Zgłoszenia w 
kancelarji Seminarjum Moniuszki 36. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

POSIEDZENIE WIL. 'T-WiA LE- 
KARSKIEGO wspólne z Kołem Wil. T-wa 
Internistów Polsk. odbędzie się dnia 21 
b. m. o godz. 8-ej wiecz, w: Sali wiłesnej — 
przy ul. Zamkowej 24 z następującym po- 
rządkiem dziennym : 

1) Dr. Łobza — O metodzie wodoleczni- 
czej Zniniewicza. 

2) Dr. de Rosset — Nowsze poglądy w 
Teczeniu anemji złośliwej, 

3) Dr. Oko — Wartość kliniczna me- 
tody Alhausena. 

RÓŻNE 
-- Na fundusz kościoła po-Trynitarskiego. 
tet odbudowy Kościoła Wojskowego (po- 

skiego) na Antokolu w Wilnie, prag- 
ąc zebrać potrzebny fundusz dla dokonania 

dzieła odbrvcowy. świątyni dla wojska, wydał 
ów zeszłorocznego challenge u 

: rki i śp. inż. Wigury w celu ro:- 
powszechntenia wśród najszerszych warstw na- 
szego społeczeństwa. Przez wydanie tego por- 
tretn Kom tet pragnął również złożyć jeden jesz 
cze hołd bohaterskim lotnikom oraz przyczy= 
nić się do utrwalenia ich nazwiski i wielkiego ich 
czynu w pamięci wszystkich Polaków. 

Dochód"ze sprzedaży portretu przeznaczo- 
ny jest całkowicie na odbudowę wyżej wymie- 
ionego kościola. Nabywającym portret Konii- 

łada serdeczne Bóg zapłać. 
Cena portretu wynosi zł. 3 (trzy); cena eg- 

zemplarzą naklejonego na kartonie zł. 5 (pięć). 
Upoważnione do sprzedaży portretów osoby 
winny posiadać wydane przez Komitet legity- 
macje z fotogratjami. 

Siedziba Komitetu: Antokolska 38/40. 
Prezes ks. mjr. Jan Żywicki. 

    

       

   

    

   

— LEGITYMACJE ODZNIAKI STRZE 
LECKIEJ. Komendant Podokręgu Zw. 
tazeleckiego Wiimo, nieńiejszem komuni- 

kuje, že są do odebrania legitymacje Od- 
znaki Strzeleckiej tych zawodników niesto- 
weszyszonych, (którzy w: strzelaniach p. 

t. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” w dniu 
2-go kwietnia b. r. uzyskali prawo da 
Odznaki Strzeledkiej klasy, II lub П. 

Komenda  Podokręgu Z. S. Wilno 

mieści się przy ul. (Wielkiej 68 m. 2. 
Godz. urzędowania od 9-tej ido 15-tej, 
Tel. Nr. 18-23. 

— OCHRONA LETNISK, 'Wiobec sezo- 
nu letniskowego władze policyjne osłnze- 
gają letników podmiejskich pnzed złodzie- 
jami mieszkeniowymi. 

Celem zabezpieczenia mieszkań, mależy 
pizedewszystkiem zamykać ckma ma noc, 

— NISZCZENIE DRZEWIOSTANU. O- 
tnio szosa Wilno — Rzesza została za 

sadzona drzewkami. Onegdaj 20 młodych 
drzewek ktoś wykopał. 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATR LETNI — „PIORUN Z JA- 
SNEGO NIEBA“ — PREMJERA! Dziš, 
we wtorek 20. VI. o godz. 8 m. 15, Tectr 
Letni bawić będzie — pełną humoru 
komedją w 3-ch akatach St. Kiedrzyń- 

  

   

   

skiego „Piorun z jasnego nieba'', w: której 
ponad wszystko góruje wesołość, wenwa i 
młodość. 

Udział biorą p: Łodziński, ([Paszikowska 
Pośpiełowski, Biernack», iBelecki, Janow- 
ski, Martyka i inni . 

Jutro i w dnie mastępne — „Piorun z 
jasnego nieba. 

— DWA WYSTĘPY K. JUNOSZY - 
STĘPOWSKIEGO. W TEATRZE LETNIM 
W piątek 30 b. m. i sobotę 1 lipca, o godz. 
8.30 w. Zespół Reduty da dwa: widowiska 
fenomenalnej sztuki L. Piremdella p. t, — 
„Żywa Maska*, W roli głównej wystąpi 
jeden z największych asów! sceny polskiej 
— Kazimierz Junosza - Stępowski. Ceny 
miejse specjalne. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* — 
DZISIEJSZY WYSTĘP ARTYSTÓW. 
WARSZAWISKICH. Dziś rozpoczynają 
szereg występów znakomici zatyści Sto- 
licy w wielkiej rewji w 17 obrazach „Hallo! 
Witajcie”, W! wykonaniu pierwszego pro- 
gramu biorą udział wybiiine siły antystycz 
ne: Stanisława Nowicka, Mery Święcieka, 
Nina Wilińska, Harry Cort,  Mieczysłam 
Dewmunt, Stefan Laskowski, Kazimierz 
Werch, i inni. 

Kienownietwo _ artystyczne — Witold 
Zdzitowiecki. Kierownictwo muzyczne — 
Aleksander Wiliński. — Intenpretecja: po- 
szczególnych utworów! stioii na wysokim 
poziomie artystycznym. Dla udostępnienia 
widowisk szerszej publiczności — ceny 
miejsc zostały zniżone, — Początek 0 godz. 
8 m. 30. 

Kasa czynna codziennie od 11 — 9-tej w. 
bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Z fury, Przy ul. Portowej 7, „podczas 

składania rzeczy na furę, skradziono J. Rubin- 
sztejnowej walizkę z rzeczami. 

— WŁAMANIE. Lewinowa Fania (W. Po: 
hulanka 10), doniosła policji źe w nocy z 17 
na 18 nieznani sprawcy, oderwawszy listwę 
od drzwi i odsunąwszy sztabę, dostali się do 
mieszkania i wynieśli kurtkę skórzaną, nakrycia 
stołowe i inne rzeczy, łącznej wartości 450 zi. 

— WYBITE OKO. Szofer Kunicki Edw. 
postradał oko podczas naprawy samochodu na 
drodze.do N.-Wilejki. Odprysk żelaza był tego 
przyczyną. Poszwankowanego przewieziono do 
kliniki św. Józefa. 

— Koń w tłumie patników. Konie A- 
dama Michalskiego ze wsi Górski Potok 
na widok samochodu przestraszyły się i 
wjechały na tłum pątników, zdążających 
szosą w kierunku Katwarji. Cztery kobie- 
ty i dwóch mężczyzn uległo pokaleczeniu 

— PONIOSŁY KONIE. Na ul, Rossa po- 
noszące konie wyrzuciły na bruk furmana |]. 
Herberda, lat 26 (Trakt Batorego 60). Szpital 
żydowski. 

— PRZECHODZIEŃ POD DOROŻKĄ. Na 
uł. żydowskiej została przejechana przez doroż- 

karza jakaś starsza żydówka. Ulokowano ja w 
szpitalu żydowskim. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Chandu. 
HELIOS — „Kobieta Kiamełecn'* 

HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — „Skippy“ 

ŚWIATOWID — „Serca na rozdrożu” 
ADRJA — Kabirja 
LUX — Arsene Lupin 

WILNO—TROKI 

— SKRADZIONA LINKA KOL. Na terenie 
powiatu wileńsko-trockiego na przystanku ko- 
lejowym w Kiwiszkach, nieznani sprawcy skra- 
dli 20 metrów linki metałowej z dwu nieczyn- 
nych semaforów. 

Zajścia z 
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ZAPYTAJ 
kogokciwiek, gdzie imasz 

sfotegratować swe dzieci, 

a każdy Ci odpowie 
tyko u SKURJATA 

w Wilnie, ul. Śniadeckich 4. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

CENY TRANZAKCY JNE: 

  

  

  

  

    

Żyto zbierane 21,25 — 21,50. Tendencja u- 
trzymana. 

Mąka pszenna 0000 A luks. 57,50—56,875. 
Tend. sła    ytnia 55 proc. 33.— 

żytnia 65 proc. 28.— 
Mąka razowa 25.— 
Mąka razowa szatrowana 25,50. 
Otręby żytnie 11.— 
Kasza gryczana i/1l palona 39— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 29,50—30.—- 
Kasza perłowa Nr. 3 35— 
Siano 9,25 
Kasza owsiana 49— 

CENY ORJENTACYJNE: 
Pszenica zbierana 29—30. 
Pszenica zbierana 29—30. Tend. słabsza. 
Jęczmień zbierany na kaszę 18.— 
Owies zbierany 13—13,50 
Mąka żytnia sitkowa 24— 
Otręby pszenne 12— 
Otręby jęczmienne 10,50 
Kasza gryczana 1/2 palona 37— 
Kasza gryczana 1/1 biała 37.— 
Słoma 7— 
Ceny na len bez zmian. 

chłopami 

Mąka 
Mąka 

Uniemożliwiają roboty odwadniające na terenie 
majątku 

WILNO. Mieszkańcy wsi Piatkowszczyz- dniu następnym, kiedy to grupa około 50 osób wicza. 
na gminy żyrmuńskiej w liczbie około 70, z soł- 
tysem  Dominikiem Kozłowskim na czele, u- 

zbrojeni w kije i kamienie, zmusili do ucieczki 

od pracy w majątku Piatkowszczyzna robotni- 
ków, zatrudnionych przy sypaniu grobli i ko- 

paniu rowów. Podobny wypadek zdarzył się w 

z Konstantym i Wiktorem Budrewiczami na 
czele, uzbrojona w łopaty i koły, zmusiła do 0- 
puszczenia miejsca pracujących tam robotni- 

ków, a nawet zniszczyła groblę, zasypała rowy 

i uniemożliwiła dałszą pracę. 
Dochodzenie prowadzi prokuratura. 

ŚWIĘCIANY 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. Pastuch Jan 
Kaczkan ze wsi Zusino, gm. kiemieliskiej pasąc 
konie, manipulował tak nieostrożnie nielegalnie 

lą bronią, iż spowodował wystrzał. Po- 
cisk ugodził Kaczkana w brzuch i zranił lewą 
rękę. Rannego przewieziono do szpitala w Świę 
cianach. 

MOŁODECZNO 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY KALEKI. -— 
W Molodecznie, w domu przy ul. Suchej 15, w 
komórce przylegającej do domu mieszkalnego 

powiesił mieszkaniec Mołodeczna, Andrzej 
Czerniawski, kaleka, sparaliżowany i częściowo 
umysłowo chory. Niejednokrotnie już usiłował 
on odebrać sobie życie przez powieszenie, lecz 
zawsze rodzina zamiary te udaremniala, 

— SKRADZIONO 1000 KG. SOLI. W Mo- 
łodecznie skradziono w tamt. Oddziale Syndy- 
katu Rolniczego Wileńskiego 20 worków, zawie 
rających 1.000 kg. soli, wartości 360 zł. Kra- 
dzieży tej dokonał Antoni Włodarczyk (Sienkie 
wicza 48), robotnik, który systematycznie sól 
wynosił ze składu. Przyznał się on do winy i 
wskazał osoby, którym sól tę sprzedał, Zdołano 
już odebrać zaledwie 100 kg. soli, Włodarczyka 
oddano władzom sądowym. 

OSZMIANA 
— DWA POŻARY. We wsi Maciulany, gm 

smorgońskiej spalił się dom mieszkalny Jan: 
Apanasewicza z zabudowaniami gospodarcze: 
Nie zdołano nawet wynieść z mieszkania odzie- 
ży ani bielizny. Straty wynoszą przeszło 1,300 
złotych, 

We wsi Chwiecewicze, również gminy 
sinorgońskiej, spalił się dom  Emilji Żukowej 
wraz ze sprzętami domowemi. Straty swe obli- 
cza Żukowa na 2.900 zł. W obu wypadkach 
nie zdołano stwierdzić przyczyny pożaru, Po- 
żary te wybuchły o północy. 

BRASŁAW. 
PODPALENIE. We wsi Ogonie, gim. bras- 

iawskiej, Michat Drabowicz podpali! dom swej 
matki Anny. Dom spalił się doszczętnie wraz ze 
sprzętami domowemi i odzieżą, Dratowicza za- 
trzymano. Stwierdzono u niego objawy choro- 
by umysłowej. 

— ZABÓJSTWO NA ZABAWIE. We wsi 
Poddzisna gm. Widze w czasie zabawy wszczę- 
to bójkę. 17-letni józet Jacewicz zadał ranę w 
lewy bok, w okolicę serca Konstantemu Łucha- 
cewiczowi ze wsi Czesułońce, gm. Widze, liczą 
cemu lat 28. Ranny umari, Zabójcę, który przy- 
znał się do winy, zatrzymano. 

  

BUDSŁAW. 

— GODNI NAŚLADOWANIA. Cięż- 
kie, kryzysowe czasy, w: których znajdu- 
jemy się obecnie, rzucają cień smutku na 
życie młodego pokolenia. 

Dziatiwa szkolna odezuwa często głód, 
ij dhłód, odczuwa brak pieniędzy na pnzy- 
bory. szkolne i rozumie, że tnudno ojeu O 
grosz się wystarać. Łzy miedoli błyszczą 

często poprzez uśmiech w jasnych oczę- 
tach, a na swoje usprawiedliwienie mają 

jedno tylko zdanie: „Mama, czy Tato, nie 
ma pieniędzy”, 

W! zrozumieniu tego stanu rzeczy 
odpowiedzi na. powyższe — nigdy jednak 
nie rzucene — pytanie, — zebrali Panowie 2 ne а > Bud. Ut Oficerowie i (Podpficerowie I Baonu, „ szportowie 

Czas tnwemia 
dni. 

sławt* (KOP'u — kwotę 350 zł, przeznia- 
czając ją na ubrenie dla, biednych dzieci 
szkolnych, która Kierownictwu Szkoły 
iPowszechnej im. T. Kościuszki w 5 
sławiu została wręczona przez p. » 
Czurbytową. Jednocześnie zaznaczyć nele- 
ży że od lutego b. r. tnwa systematycz- 
mie dożywiiamie przeszło 50 dzieci szkolnych 
gdzie też lwi wpływ! sumy wydatlkowej sta 
mowi kwiota, wpłaieana przez Panów: Ofi- 
eerów: i Podoficerów, jako dobrowolne о- 
podatkow:mie się. 

Uważam, że mało powiedzieć staropol- 
skie „Bóg zapłać* w imieniu Girona Nauczy 
ceielskiego i dziatwy szkolnej, tnzeba wy- 
krzyknąć głośno, by echo rozległo się dale- 
ko i szeroko, by przyniosło słowa: podzię- 
ki 4 uzmenia ofiarodawcom. 

Marja Witkówna, 
  

  

kowie A. Z. Su 

wają uczestnicy osobiście, 
przejazd koleją 1 
wirctem Ryga — Tummonitiy — Wilno 

LiIDA 
— ZABITY PRZEZ PIORUN. W maj. Tal- 

kuńce gm. raduńskiej piorun uderzył podczas 
burzy w dom parobka majątku Władysława Ejs 
monta, zabijając znajdującą się tam 40-let- 
nią Józetę Zapaśnikową, mieszkankę kol. Zapa- 
šniki, 

— ZAJšCIA NA WIECU. W Iwju, w do- 
mu Kuźmieca, odbył się wiec, zwołany 
Ligę Pomocy Pracującym w Palestynie. W cza- 
sie wiecu, po przemówieniu radnego gm. iwje 
Lejby Bakszta i Mojżesza Kaganowicza, zaa- 
takowani przez mówców rewizjoniści, którym 
zarzucono demagogję, wywołali bójkę. W rezul 
tacie obecny na sali komendant post. PP. wiec 
musiał rozwiązać. W wiecu brało udział około 
400 osób. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

CO SIĘ ZAPOWIADA. 

Zagrać pod reżyserją Renć Claira jest 

marzeniem wielu gwiazd ekranu. Ale Clair jest 

bardzo wybredny w doborze obsady swoich 

filmów i nie pali się wcale do angażowania 

uznanych „wielkości*. 

Wyjątek stanowić będzie Maurice Cheva- 

lier, który zagra główną rolę w najnowszym 

filmie Renć Clair'a. Można zgóry  przewidy- 

wać zmianę genre'u popularnego Morysia. 

* * * 

Branża filmowa na całym Świecie, a tak- 

że i w Polsce, szykuje się do nowego sezonu. 

Poza dawnemi zespołami i wytwórniami, zoba 

czymy trochę nowości. Nowopowstała wytwór 

nia „Nationał* nakręca film „Mam lat 19" z 

nieznaną jeszcze gwiazdą Ritą Lormą (pseu- 

donim tandetny). 

©О produkcji polsko-czeskiej już pisaliśmy. 

Burian — Dymsza — Pogorzelska, kręcą da- 

lej swoje „12 krzeseł”. 

Interesująco przedstawia się realizowanie 

„Dziejów grzechu* według Żeromskiego. Po- 

chronia gra B. Samborski, Ewę— K. Lubieńska 

Q ile Samborski odpowiada charakterowi roli, 

o tyle Lubieńska budzi zastrzeżenia. Zresztą 

zobaczymy. Może charakteryzacja, nowy styl?! 

Eugenjusz Bodo zaangażowany jest do a- 

merykańskiego filmu (prod. „Universal*) w jęz. 

polskim. 

Są jeszcze inne plany i 

alizują się one w praktyce, niedaleka 

łość pokaże. 

projekty. Jak zre- 

przysz- 

Tad. C. 

Radje wiieńskie 
W'TDOREK. dnia 20 czerwca 

7.00 — Czas 
12.05 — Audycja dla poborowych 
15.20 — Program dzienny 
15,35 — Giełda roln. 
15.35 — Muzyka popula:na (płyty) 

16.00 — Muzyka z Ciechocinka. 
17.00 — Pogad. muzyczna prof. Józefo- 

17.15 — Koncert 
18.10 — Odczyt. 
18.30 — Recit:l fortepjanowy 
19.20 — Odezyt liliew | 
19.49 — Na mwidnokregu 
20.00 — Godzina życzeń. 
20.50 — Dziennik wieczorny 

21.00 — Wiad, roln. 

21.10 — Koncert popularny 
22.00 — Feljetom : 
22.15 — Muzytka itaneczna z Ciechocinka 
22,25 — Wiad. sport. 

22.35 — Kom, meteor. 
22.40 — Muzyka taneczne. 
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Akademicki spływ kajakowy do Rygi 
W dniach między 10-tym lipca a 1 

sierpnia b. r, odbędzie się w Trokach Mię- 
dzynarodowy Kurs Sportów, Wodnych 
organizowany przez Okr. Wileński AZZM 
„Liga“ dia akademików państw Bałtye- 
kich. 

Ogólny program wyszkolenia na. kur- 
sie obejmuje: żeglarstwo, pływanie i wio- 
ślarstwo. Uczestnicy kursu będą podziele- 
mi zla dwie grupy: wstępną i doskonałącą. 

W zakresie żeglarstwa. kurs będzie o- 
bejmował  szikolenie żeglarstwa śródlądo- 
wego. Dla zsawansowanych doskonale . 
mie w jeździe oraz przepisy: jazdy śródlą- 
dowej, dla początkujących nauka od pod- 
staw. Ćwiczenia: na jolkach, typ jezionowy, 
bez stałego kilu, o rozpiętości żagla: 10, 20, 
30, m. kw. Żeglarstwo będzie prowadzone 
przez imstruktora Głównego Polskiego Zw. 
Žeglarskiego. 

W dziale pływania: dla za:wansowa- 
nych poprawne formy pływania we wszel- 
kich stylach (jak eroul, bee crouł, sty! kla 
syczny, skoki trampolinowe), — dła po- 
czątkujących nauka pływania. Chętni: mo- 
gą skorzystać z metodyki i: sposobu pro- 

wadzenia lekcyj pływania według nejnow 
szych współczesnych zdobyczy naukowych 
Pływanie i wioślianstwo. będzie prowadzo- 
me przez instruktora Polskiego Związku 
Wiošlarskiego. W! dziale wioślanstwa: — 

jazda na wiosłach długich i krótkich, — 
prowadzenie łodzi: i trening mwiošlarski, — 
Wiostowanie ma łodziach kilepkowych i ra- 
sowych. 

Podczas kursu projektują się wycieczki 
do Wilna, Legaciszek, (koloaja alkade- 
midka.), oraz wyjazd do: Białowieży į War- 

szawy. Oplata za kurs od każdego uczest- 
mika (ki) wynosi 60 zł. Życzący brać u- 
dział w: wycieczce do Warszawy i Biało- 
wieży dopłacają 55 złotych od osoby. Ko- 
szta wyżywieni:, zakwaterowania i sprzę- 
tu wlicza się do powyższej sumy, Na kurs 
są przyjmowani ałlkademicy: wszystkich 
środowisk: uniwersyteckich Polski. Zapi- 
Sy do cniia 3-go lipca r .b. przyjmuje Okr. 
Wil. AZZM „Liga“ — Wilno, ul. Sawicz 15, 
tel. 16-01. Zawiadomienia 0 przyjęciu na 
kurs (będą nadesłane do dnia 5 dipca b. 
r. Ilość miejse dla akademików z Polski 
ograniczona do 20-tu. 

  

Międzynarodowy Kurs Sportów Wodnych 
w Trokach 

Okręg Wileński Aikadem. Zw, Zbliżemia przewóz kajeików, oraz opłacenie pasz- 
Miedzymairodowego „Liga“ w porozumieniu portu zbierowego każdy uczęstnik będzie 
z Alkad. Zw. Sjportowym: w: Wiilmie organi- musiał wpłacić zgóry zaliczkę w wysoko- 
zuje spływ kajakowy do Rygi ma regaty w ści 48 zł. Termin zgłoszeń upływa w dniu 
dniu 30 lipca b. r. Tresa wymiosi 370 klim. 28 czenwea b. r. Zawiadomienia 0 wpisa- 
Start w Braslawiut Ilość osób biiorących u- niu na listę uczęstników zostamą doręczone 
dział w sjpływie ściśle ogmamiczona do 30. — do dnia 1 lipca b. r. Wyznaczoną zaliczkę, 

„y Pierwszeństwo mają akademicy(czki) za- każdy uczęstnik wpłaca między, 10 lipca 
awansowani w. sporcie kajakowym człon- b. r. w przeciwnym bowiem mazie traci 

iwiersyteckich w. IPolsee. Sprawy  pa- 
załatwia A. Z. 2 M. 

Rozpoczęcie spływu 22 lipca r. b. 
Koszta za wyżywienie 

Wilno — Brasław: i zpo- 

wszystkiich _ środowisk się prawo udziału, 
Zgłoszenia pisemne ji osobiste przyj- 

„Liga”. mują się w Okręgu Wil. AZZM „Liga“ — 
spływu przywiduje się 6 (uł. Sawicz 15, tel. 16-01), w poniedziałki, 

środy 'wi godz. 12 — 13. Sprawy ściśle 
podczas pod- crganizacyjne spływu z ramienia AZS'u 

róży i kilkudniowy pobyt w Rydze pakry- Wilno — załatwia inż. Jam Grabowiecki. 
natomiast za Przy. zgłoszeniach mależy podawać: imię 

nazwisko, (wydział, miejsce stałego za- 
i miieszkania zgłaszającego się, 

Wycieczka kajakowa Klubu Prawników 
Kierownictwo Sportowe Klubu Pra- 

wników komunikuje, iż w dniach 24i 
25 b. m. omganizuje  dwudniową wy- 
cieczkę kajalkową rwdół Wilji do Lega- 
ciszek, a następnie do Jezior Trockich. 

Wyjazd projektowany jest z pnzy- 
mit Wil, TT W, w sobotę 24-go w» godz. 
14-tej, nocleg wi Legaciszkach, skąd dnia 
następnego lodzie zostaną przetranspor- 

towane dlo jezior Trockich. 

W Drokach ponadto przewidziana jest 
przejażdżka ż poczem mastąpi 

powiicza, przyczem_. ze iwizględów orga- 
umiizaeyjnych ostateczny termin zgłoszeń 
ustalony został w dniu 22 b. m. 

———— — оОо—— —



  

nowodfódzka 
— POSIEDZENIE WYDZIAŁU WOJE 

'WÓDZKIEGO W, NOWOGRÓDKU. Dnia 

7 czerwca r. b. obradował pod przewodni- 

ctwem P:zia Wojewody Stefana Świder- 
sikiego, Nowogródzki Wydział wojewódzki 

Porządsz obrad cbejmował między in- 

mem:  zaliwierdzenie statutu Miedzyko- 
mnuma.mego Szpitala w' Baranowiczach, — 

r baudżetowe, sprawy pożyczek i 
j, sprawy Komunalnych Kas 

rzomalnie zaopinjowanie, 
ządzenia wyborów mzupełnia- 
sejmików, taksy opłat za pod- 

dia potrzeb władz admimistracyj- 
mocm wynagrodzenia za szkody 
cne przez wypazanie inwentanza 

h grumtach oraz  riozstrzygnię- 

ele odwołań i zażaleń podatkowych i od- 
wclań gmin i osób zainteresowanych od 

dezyzyj Wxydziałów: (Powiatowych. 

Wydział 'Wiojewódzki satwiendził sta- 

Międzykomun=zlinego Szpitala w Ba- 
owiczach zorganizowanego przez Wy- 

Powiatowy i Magistrat m. Bara- 

mowicz — ze zmiamami matury przeważnie 

redakcyjnej.  Rozpatrzonio jednocześnie 
budżet tego szpitala ma mok 1933-34, — 

zmniejszając go po stromie dochodów i 
wydańilków o 2.482 zł., t. j. do sumy 121.291 
zł. W ten sposób została zrealizowana 
koncepcja komasacji szpitałi w Barano- 
wieząch z komzyścią dia Powiatowego Zw. 

Samcrządowego i gminy m. Baranowicz, 

szpital bowiem wspólny będzie mógł wra- 
cować ibamdziej ekonomieznie i celowo. — 

a tem posiedzeniu zatwierdził Wydział 
'wnież budżet  Międzykomunalnego Zw. 

ki Społecznej na r. 1933-34 'omaz pnze- 
suaięcia kredytów w budżecie Niowogródz- 
kiego Pow. Zw. Samorządowego na mok 

1932-33. Budżet Międzykomunalnego Zw. 
'©p. Spolecznej zamykający się po stnonie 
doehodów i wydańków! sumą 229.546 zł. 

jęto bez zmiam. Jest on mniejszy o 
16.700 zł., od! budżetu ma rok 1932-33, 

eży nadmienić, že Miedzykomumalny 

Op. Społecznej obniżył wm. b. (koszt 
utrzymania dziecka w: swoich zakładach 

z 1.80 zł. do 1.20 zł. 

Wydział zezwolii Komunalnym Kasom 
Oszczędności w  Słonimie i Nieświeżu 
ma zaciągzmie w roku 1933 pożyczek do 
normy  nięprzekriaczającej dziesięciokmot- 

nej sumy kapitałów wlasnych, ‘отай za- 
lził zmianę statużu kasy Słomimskiej 

т ajacą na wprow. niu zasady au- 

WC czmego wodna! a się składu 
za 'ządu. Sprawy personalne dotyczyły 
zmian! statutów służbowych iw części do- 

ty ej dodatku  komumalnego, zatwier- 
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ja statutu służbowego mtu 
ów. "Międzykomunalnego Szpitala w 

Baranowiczach, odwołanie од wymiaru 

kar dyseyplinarnych pracowmików' sa- 
meorządowych.  Zaopinjowano  przychył- 
mie zamządzenie wyborów: uzupełniających 
do sejmików Słonimski Szezuczyń- 
skiego, Stecłpeckiego, Nieświeskiego, i 
Woložynskego. 

Wypowiedziano się za wprowadzeniem 
taksy cplat za podwody dla potnzeb — 

z  admimistracyjnych iw mastępującej 
wysokości: W okresie od 1 XI do 30 IV 
— furmanka jednokonna — 20 gr. paro- 
kona 30 gr. za 1 klm. W okresie od 1 V. 
do 31 X. odpowiednio 30 i 40 gr , za 1 
kim. Przy użyciu fummanki j w drodze 

      

   D 

powrotnej ор ау mwymoszą T5 proc, ce- 
my w. jedną stronę. 

(do projektu monm wymagnodzenia 

    

    

   

  

dy wymządzone przez wypasanię 
tarza ma eudzych gruntach prze- 
jącego niższe stawki miż w roku u- 

lym. Wydział Wojewiódzki iwypowie- 
ł się za dalszem obniżeniem iektó- 

rych pozycyj z uwagi ma trudną sytuację 
gospodarczą, 

Rozstrzygnięto odwolanie Magistratu 
m. Nowogródka od decyzji Wydziału 
Powiatowego w sprawie budżetu ma mok 
1933-34, częściowo ją uwzględniając, — 
oraz caly szereg odwołań podatikowych 
i imnych spraw mniej ważnych. 

—SPRAWA OTWARCIA JATEK Z 

  

      

MIĘSEM W NIEDZIELĘ. Podobno w. 
innych miastach istnieje zwyczaj że w 

ET 

WANDA DOBACZEWSKA 

godzinach ramnych w niedzielę jatki mię- 

sne są otwarte, dzięki czemu mieszkań- 
cy tych miast mają możność zaopatrzemią 
się w Świeże mięso dadziennie, 

W: Nowogródku, «calą niedzielę, jatki 
są zamiknięte, lecz tyliko jatki, (W mię- 
so zaopatnzyć się możma po za jatkami, 
w mieszkanizch prywatnych rzeźników. 
Oczywiście, nie może tu być mowy 0 za- 

chowaniu mawet prymitywnych przepisów 
sanitarnych. Zdarza się także, że mięso 
jest mocno niešwieže, |euchnie. Możnaby 
z tego zrobić užyiek, donieść policji, i 
sprawa przylbrałciby obrót rwielce niepożą- 
dany dia mzeźnika, lecz kto rozumie tą 

sprzedaż domową, jalko grzeczność — ten 
milczy. 

Nie mamy iu na myśli mzasadni 
mieczności wotwamcia jatek w niedzielę, — 
pozostawiając tę sprzwę do rozstrzygnię- 

cia właściwym czynnikom,  iiecz jedynie 
chcemy zwrócić uwagę wiadzom sani- 

tarnym i policyjnym, aby wsglądnęły w 
sprawę „domowej* spnzedaży mięsa, u- 
prawianej iw sposób nurągający! 'wszel- 
(kim przepisom sanitarnym i szkodliwy 
dia zdrowia mieszkańców! miasta. 

— ZBIÓRKA NA UNIWERSYTET 
LUBELSKI. W dniu 18 b. m. odbyła 
Się wi Nowogródku zbiórka uliczna ma uni- 
iwersytet Lubelski, Zebrano kwotę około 
62 zi. 

— NARADA RZEMIEŚLNIKÓW O- 
DZIEŻOWYCH W SPRAJWIE EKSPOR- 
TU UBRAŃ DO ZSRR. W dniu 17 b. m. 
odbyło się w Nowogródku zebranie człon. 
ków Związku  mzemieślników  krawieów 
i czapników, celem omówienia Sprawy 
eksportu odzieży do ZSRR. (Postanowio- 
no wystąpić w tej sprawie z odpowiednim 
pnzedstawieniem sprawy do Izby! Rzemie- 
ślmiczej rw Nowogródku. 

— DZIEŃ DOBROCI DLA ZWIERZĄT 
IW Warszawie w „dniu obroci dla zwie- 
nząt* — opnowadzamo zwienzętai po uli- 
each miasta. Były nawet dwie krówki 
dla  zadokumentowania wybitnie „Tol- 
miezego” charakteru (Warszawy. Brak 

szczegółów 0 programie tej uroczystości. 
Być może, że po oprowadzeniu zwierząt 
po mieście zaprowadzą je na widowisko 
do cyrku, czy też w imny sposób oka- 
zamo im idobroć ludzką, 

W: Nowogródku — itymże dniu (18 
czerwea) jakże skromnie odbył się „dzień 
dobroci”. Widzialem tylko jeden  wypa- 
dek, wywiezienia psa. na spacer, przez 
jego właściciela na motocyklu. Czy jed 
mak ten! mowogródzki był z 
tego zadow: domo. Szczekał, 
jakby go kto kijem obija? i zdaje się był 
„przywiązany do pėlkosza, 

— Nowogródku. — Ji 
skromnie cbebodziles 
zwierząt”, 

    

     

    

  tyid, że tak 
dobroci dla    „l 
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— POWIATOWY ZJAZD MŁODZIE- 
ŻY LUDOWEJ. W dnim 18 iczerwca r. b. 
w: sali kina Apollo odbył się zjazd Mło- 
dzieży Ludowej! 

Zjazd zagaił przedstawiciel 
Głównego p. Kazimierz Szado. 

(Przewiadniczący p. Gląbik  mdzielił 
głosu p. staroście Neugebauerowi, który 
w kmótkich słowach makmeślił zad:mia 
związku w dobie obecnej . 

Po przemówieniu p. starosty, 'przedło- 
żył sprawiozdanie ©: i , p. Re- 
ymont, poczem referaty o zadaniach i 
celach pracy Związku, Młodzieży Lu- 
dowej wygłosili pp. Szzdo i Majchnzycki. 

Zemządu 

     
    

  

Po referatach pla pracy  zmeferował 
p. Kołajtes, kitóry powiedzial, iż musimy 

dążyć (do prowiadzemia, obok Stnzelca, 
'Przysposobienia: wojskowego,  Przysposo- 

Ibienia. wollniezego, konkumsy! rolnicze, wy- 
chowanie obywatelskie i It. ip. 

Na najbliższą metę  zońganizowanie 

dożynek powiatowych i wycieczek, te о- 

statmie projektowane są w Baranowiczach 

W końcu przystąpiono do wyboru za- 
rządu powiatowego iw mezultacie ezego 
zosiiali jedłtogiłośnie wybrani pp. Reymont 

[Głąbilk, Ciechanowicz ks.  Kmygielski, 
Jekobne, Grodzki, Szejmer, Niedźwiedzki, 

Prokopowiezównia, Dembniak i Onzechow: 
ski. 

— IPOSTRZELENIE. — W dniu 15 
czenwca. około godz. 23 mieszańcy wsi 
Dubowo gminy Dawewskiej, Tukaj Te- 

‘обот i Mikołaj Rusak obchodząc swą 
łąkę zauważyli w: odległości 200 mtr. mie- 
zmanego osobnika. (Kiedy zbliżyji! się do 
miego ma odległość 20 kroków, tenże wy- 
sitmzelił do: mich z karabimn. Gidy Rusak 
ii Tukaj padiii ma ziemię, mieznany osobnik 
iwysitrzelił po maz dmugi i 'zramił Tu- 

: w. prawą mogę, poczem 
śpieszmie oddzlił się w kierunku wsi Ła- 
wrynowicze.  Ramnego odwieziono do szpi- 
tala  Międzykomunalnego, a za bandytą 
iwszczęłto pościg. 

MY VVVYVYVVYVYYVVYVYVYVYVYTYVYVYVYVYVYVYTTYYYT 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKAŃSKA 26. 

  

Śpieszcie zobaczyć szampańską, 
komedję pt. 

Maleńka z Montparnase 
Główne role kreują: czarująca pełna wdzięku 
GRAZIA DEL RIO oraz bożyszcze kobiet LU- 

CJAN GARAS. 
NADPROGRAM: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 

TYWYYYYPYYYTYYYYYPYTY WA 

arcywesołą 

  

  

Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 
Niezastąpione wyniki 

  

robach żołądka, wątnoby, kamier 

wl, otyłości, bezdzietności. 

  kwas węglowy, it 

najmniej zamożnym umożliwiają leczenie 
lejowe Wilno — Riga — Kemeri II kl. 

To samo za 1 miesiąc od zł, 200 — 

wypadkach .   

Światowej sławy kąpiele borowinowe 
siarczano-jodowe 

Kemer (talia) 
w. reumatyzmie, amtretyźmie, neuralgji, zwłaszcza — 

ischias i chorobach: kobiecych, serca, stawów, i skórnych; znakomity wyniki w cho- 
iach żółciowych, nerek, nenwiowych, jak również 

przy bronchitis, astmie, zwapnieniu naczyńkw'wionośnych, podwyższonem ciśnieniu kr 

Śmodki leezniicze: kąpiele i okłady siarczanio - borowinowe, kąpiele 
lem i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalnia wód. 

Piękny park i wspaniała piaża; 2 razy dziennie koneenty symfoniczne, te- 
atr, wieczory tameczne, miemiecka bibljoteka i czytelnia. wszelkie sporty. 'Wispanialej 
urządzone pensjonzty i wille, tanie osobne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) które nawet 

zł. 31.42, IM kl. 22.60. — 
Zmupełma kuracja (wyżywienie, mieszkanie, taksa kuracyjna, środki lecznicze 

i opieka lekarska (za 2 tygrodhniie: od zł. 125 wzwyż. ; 

Wiszyscy lekanze, dentyści, ; dziennikewze 
taksę kuracyjną mie placą; ich rodziny płacą połowę. : 

Gdy szukacie uzdrowienia, mimo utracenia nadziei i użycia wszystkiego moż-. 
liwego, mie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę w: cienpieniach, 

prawie zawsze całkowite uleczenie przyniesie, jak to miało miejsce x niezliczonych 

(010303) 
maja do 14 października 

  

jelitowe, 

w Kemeri. — Bezpośrednie połączenie ko- 

wzwyż, 
za maturalne środki lecznicze i 

ale też 

Bliższe imformacje bezpłatnie: 
Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy.   
  

45) 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
Głos syczał mu ze złości żmijowym 

sykiem, a przerażonej Ulce wydało się, 
że sam szata» do niej przemawia. Ma- 
chinalnie podniosła zgięty łokieć nad czo 
ło, jakby chciała zasłonić się przed cio- 
sem.. zamknęła oczy i stała tak długą 
chwilę. Już Cegiełkiewicz dawno odszedł, 
a ona jeszcze nie śmiała głośniej odet- 
chnąć... Powoli przyszła do siebie, rozej- 
rzała się po pustym rynku... Upał spadł 
nagle, jak to bywa na wiosnę i od łąk 
nadjeziornych zalatywało już  potroszę 
wilgocią. Ulka poczuła się bardzo samo- 
tną i głodną.. Takby poszła napić się 
herbaty!.. Ale ostatnie dwa złote wsadzi- 
ła do mężowskiego węzełka... nawet buł- 
ki nie miała za co kupić, a do domu prze- 
cie daleko... Rozpacz ją ogarnęła, a nie- 
dawny lęk przeszedł w dziką pasję osa- 
czonej wilczycy. Zaciśniętą pięścią po- 
groziła pogasłym już oknom starostwa. 

— Poczekaj, chalera! Użo budzie cia- 
bie! 

18 
Tego samego dnia, popołudniu, Aloj- 

zy Rupejko zameldował się u komendan- 
ta Żołądzia. — Mieli ze sobą bardzo dłu- 
gą rozmowę, a Songin pilnował drzwi, 
żeby nikt nie przerwał i nie przeszko- 
dził. Rupejko tłumaczył, jak umiał naj- 
ściślej i najźwięźlej, Żołądź notował coś 
sobie w notesiku, a oczy gorzały mu le- 
dwie powstrzymywaną radością. Rupej- 
ko udzielał swych wiadomości ufnie i 
spokojnie. Nie jego było rzeczą, co ko- 
mendant z tem zrobi. Wiadomo, że do- 
brze zrobi. Po skończonej relacji i otrzy 
manych rozkazach wysunął się cicho, za- 
dowolony, że może jednak jego ukocha- 

  EE 2 

„ Mydawza: Stanistaw Macklewicz ||| 

ny oddział zmyje ze siebie swój 
wstyd. 

Żołądź pozostał sam w komendzie. 
Oczekiwał zebrania zarządu i bił się z 
myślami: czy poinformować tych panów 
o swoich zamysłach i planach, tyczą- 
cych bandy Korolonka? Czy krótko mó- 
wiąc, zaproponować wręcz zarządowi 
czynną akcję? jak? w porozumieniu z 
władzami, czy zgoła na własną rękę? In- 
formacje Rupejki były wartościowe. U- 
miejscowiały punkt zborny bandy w tak 
zwanej Smolarni, miejscu znanem dobrze 
okolicznej ludności, a jednak prawie le- 
gendarnem, dzięki swej nieprzystępności. 
Otoczyć tam korolonkowych choćby kil- 
ku połączonemi oddziałami Straży, było 
niepodobieństwem. Zresztą nie przesia- 
dywali tam stale... schodzili się tylko, po- 
zatem rozproszeni w leśnych skrytkach. 
Nie. Już raczej zaczekać na jakiś wyczyn, 
który zapowiadał Korolonek; rzeczą Ru- 
pejki wywiedzieć się zawczasu, w którą 
stronę będzie skierowany. Wówczas — 
pokrzyżować zamiar Korolonka, przeciw- 
stawić siłę — sile, organizację — orga- 
nizacji. Tak. Ale raz jeszcze: poruszyć 
całą sprawę na dzisiejszem posiedzeniu 
zarządu, czy jej nie poruszać? |ak za 
rząd przyjmie taką inicjatywę? Prawdo- 
podobnie niechętnie, albo wręcz WrOgo. 
W najlepszym razie każe przekazać wia- 
domości referatowi bezpieczeństwa. I co 
wtedy? Inicjatywa wymknie się z rąk 
Straży... i zniknie okazja wybicia się, 
zwrócenia na siebie uwagi. Z drugiej stro 
ny milczenie — to nielojalność w stosun- 
ku do zarządu. Wołłowicz tego nienawi- 
dzi, będzie miał za złe nawet w razie suk- 

wielką 

  

      

cesu. Co robić? 
Żołądź chodził z kąta w kąt, z ręka- 

mi w kieszeniach. Obijał się o Ściany, a 
nad głową jego obijała się, hucząc, duża 
kosmata ćma. Oboje czuli się, jak w wię- 
zieniu. Skrzypnęły drzwi i stanął w nich 
Songin. Żołądź podniósł głowę. 

— Dobrze, że was widzę. Zarządzam 
na niedzielę odprawę komendantów od- 
działowych w Zalesiu. Tylko rejon La- 
chowicki. Dziś jeszcze wygotować i ro- 
zesłać zawiadomienia. Późno jest, ale 
musicie dać rady. 

— jak trzeba — to dam. Rejon nie 
taki znowu duży. jest kilku chłopców z 
tamtych wsi, jest jeszcze Rupejko. Wy- 
prawię ich zaraz. Panna Kazia Soroków- 
na przyjechała i chce widzieć się z ko- 
mendantem. 

— Sorokówna? Dzisiaj? Teraz? Po- 
60? 

Songin wytrzeszczył oczy: pytanie 
Żołądzia zabrzmiało twardo i nieprzy- 
jemnie. Może niedosłyszał nazwiska? 

— Panna Kazia Sorokówna... Z La- 
chowicz... 

— Przecież wiem. Czy ona sobie wy- 
obraża, że ja mam czas o każdej porze? 
Za chwilę zebranie zarządu. 

Songin spojrzał zezem na Żołądzia. 
— Ona wie, że jest zebranie. Chce 

tylko na chwileczkę... Będzie jej bardzo 
przykro. Nie wpu 

— No, wpuśćcie. Frudno... Idźcie, ro- 
ześlijcie gońców z zawiadomieniem o od- 
prawie. Ważne rzeczy, a do niedzieli bę- 
dą może jeszcze ważniejsze... Akurat 
mam teraz głowę do gruchania... Gdzież 
ta Sorokówna? 

Wsuwała się właśnie, pokornie, nie- 
śmiało. Speszyłą się, bo Songin zatrzy- 
mał ją w sieni i zatrzymanie trwało do- 
syć długo. Rzuciła z pod rzęs powłóczy- 
ste spojrzenie na swego pana i władcę. 
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niany małec z 
łilmu „Czemp* „PAŃ   chn i sentymentn p. 

Dziś wielka premjera| Najmłodezy | bodajże najzaolniejszy z pośród aktorów i cb 

Jackie COOPER oraz fenomen 5 letni 

АЛОр 
lekkim o irapującej akcji łilmie humorn śmie- 

Film porusza szereg aktu- 
silnych spraw. — Nad pro- 
gram: Dodatki d więtowe. 

CENY ZNIZORE: 
na i sesns 

Balkon 25 #ё. 

Parter 54 ar 

niezapom 
Robert COOGAN w 

  

  

Premjera! 
Wyświetla 

„МИ 
KTO ZABIŁ BARKIERA SPILLERA?! 

śliczna MARIE BELL i najmodniejszy amant JEAN MURAT w wielkim filmie seasacyjnym 

„Mobiefa — Kameleon" 

urocza MARY 
GLORY, prze- 

Cany znižone: 
Na 1 seans 

Balkon 25 gr. 
Parier 54 gr. 

Wiecz. od 40 gr   
  

Dziś! 

L -CHAND 
Tygodnik diwięk. Foxa i dod muzycz. w wyk. Harry Harllcka z ork. Ceny zniżone. Dz. balkon 25 gr. dz. parier 54 gr 

wrol gl — 
ność promleni „X“. Oto 

Pierwszy film w Polsce oświetlający uiesamewite i tsjamnicze praktyki hinduskich jogów 

z EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUG6SI 
Walka o tajemnicze promienie Śmierci. Straszliwa działsł 

emocjonująca treść tego filmu. — Nad program: 

Dla młedzieży dozwolone. 

  

w/g słynnej powieści LUX 
Światowid 

Po raz pierwszy dwaj słynni bracis, 
ulubieńcy publiczności całego Świata 

występnią razem w świetuym filmie 

Wstrząsający dramat dwojga kochanków, rozdziel. 
przez wojnę. W rol. gł. niubieniec publiczności 

Jehn i Lie 
ARSER M. Leblanca 

nel Barrymore 
NE LUPIR 

Ciekawa interesująca akcja 

Dżiś! Wspaniałe dźwiękowe arcydzieło 

s 

erotyczne p. t. 

„SERCA RA ROZDROŻU 
Charies Farre! ..... Madge Evans 

Pozatem urozmaicone dodstki dźwiękowe oraz najnowszy tygodnik Foxa. 

  

  „Ml 
    

nowoczesny, niezwykle 

precyzyjny aparat toto- 

graliczny o niezrėwnanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronnych 

  

możliwościach użycia. 

Do nabycia w składaicach fotograł cznych. 

Wyczerpujące katalogi | opisy użycia 
bazpłatniel 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneraloa reprezentacja:   

Dziś! Najnowsze arcydzieło! 
Poraz pierwszy w Wilnie! 

  

  Warszawa, Chmielna 47a)5. 

   
  

  

iły wodnej 
do wykorzystania 

| maj. LĄD M (W 

    

   

    
   

      

KABIRJA uosob. 

w-g monnmentalnego poematn miłosnego Gabriela Danunzie 
w 16 akt. w rol. gł. 

sily męskiej Macistes i jasnowi. Venns 

Blanka Albertini 
Milony kosztów realizacji. Niezrównany przepych wystawy. Krwawe orgje w świątyni Moloha 

  

LAETQICZNJ pamodzelny О 
kontentujący się malemi zarobkami 
potrzebny zaraz Redakcja „Słowo* 

pod „Słówko*. 

KOSY, SIERPY 
Wypielacze, obsypniki 

Części zapasowe do kosiarek 
i żniwiarek, oryginalne 

posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 
ROLNICZY 

w Wiłnie, ul. Zawalna 9. 
ATI TS PREUBTT ES TEST EDS аОИСУЧЕЬ 

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA AAA AAA 

KG: ANNRWEWRNEWU DO SPRZEDANIA 
э klubowy garaitur zł. 500 
śLEeKarze i-t. ap. Rolieiflsx Zeiss 
KERS EITI nowy z dodatkam: zł 400 
Rami M powóz kryty zł, 750.— 

T Kalwaryjska 9 m, 6. 

  
  

  

DOKTOR 

zeldowicz 
Choroby skórne, wene- "Letniska = 
ryczne, narządów mo- 

czowych. „Letniska 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

DOKTOR 

PENSJONAT 
w  Andrzeįkowie nad 
Switezią Wandy Kul- 

| ZELDOWICZOWA wieć - Frydrychowej. 

kobiece, weneryczne — Pokoje słoneczne wspól 
narządów * moczowych "Y Salon i taras, bibljo- 
cd 12 — 2i od 4—6teka, pianino, kuchnia 

ul. Mickiewicza 24 — wiejska, posiłek 4 razy 
tel. 277. dziennie. Doskonała ką- 

„„Diel, auto, dojazd z Ba- 
i ranowicz lub Nowo- 

Lokale 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 

FFSYTYPYYYTwYywy="z- ležnošci od pokoju. — 
DO WYNAJĘCIA Poczta Walówka koło 

2 pokoje z przedpoxo. NOwogródka  Andrzej- 
jem z pięknym balko. KOWO. 

  

ki 

Tanie ietnisko 
1 12 pok. do wynsjęcia, 

wszelkiemi wygodati, 
Ul. Bakszta 14 m, 4. 

=» Blizko Wilna, miejsco-   

węzę sztuczną 
mle, miodarki oraz różne nuarzędzis i przy- 

bory pszczeiarskie 
goleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników. 

"a mew — — 
РОКО} wość prześliczna rzeka 

do wynsjęcia ze wszel- i las tuż koło domu — 
kiemi wygodami Mosto- Pokoje słoneczne ślicz- 
wa d.3'a m.28, od 4— ne z werandą ikuchnię, 

  

      
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

Zrobiła się maleńka i wystraszona.. па 
niby... przez kokieterję.. żeby go rozczu- 
lić, i anż wiedziała, że właśnie tem roz- 

drażniła 
— No cóż tam znowu? 

interes? 
W tonie jego było dobrotliwe gdera: 

nie, ale było i coś więcej. To coś zatrzy 
mało rozradowaną Kazię, jak wrytą ia 
środku pokoju. Nie ośmieliła się, jak to 
sobie uplanowała zawczasu, skoczyć mu 
w ramiona i przypaść głową do piersi. 
Odrazu poczuła łzy w oczach i uśmiech 
nęła się niemądrze. Zupełnie nie wiedzia- 
ło od czego zacząć rozmowę. jechała tu 
w przeświadczeniu, że robi Józkowi ra- 
dosną niespodziankę, a on nie zdawał się 
wcale zachwycony. Skąd wziął ten wy- 
raz oczu, dalekich i jakby  zamaržnię- 
tych? Dlaczego tak niecierpliwie spoglą- 
dał na drzwi? 

Józek wskazał jej krzesło i dalej wę- 
drował po pokoju, myśląc wciąż o swo- 
jem. Po jakichś pięciu minutach Kazia 
odważyła się otworzyć usta: 

— Ja tak śpieszyłam się tu, do cie- 
bie, tak cieszyłam się, że zobaczę ciebie.. 
Dlaczego ty jesteś taki inny dzisiaj, niż 
ostatnim razem? 

Jakkolwiek skarga  wypowiedziara 
była oględnie i nieśmiało, Józek ziryto- 
wał się do reszty. Cóż ona sobie myśla- 
ła? Mało tego, że się zjawiła nie w porę.. 
jeszcze wymówki robić będzie? Powie- 
dział wreszcie: 

— Trudno, moja mała. Nie zawsze 
odpowiadam za mój humor... Mam się 
krępować wobec ciebie? Samabyś tego 
nie chciała... Jestem zupełnie takim sa- 
mym, jak zeszłym razem, tylko mam 
dziś moc kłopotów na głowie... Przytem 
za kwadrans posiedzenie zarządu. Przyj- 
dzie tu prezes Wołłowicz... i inni pano- 
wie... Nie chciałbym... 

  

Taki pilny 

Wydawnictw 

  

6 po poł, Dowiedzieć się proszę 
_______ w Administracji „Sło- 

Abs AA łu, Ка° Zamkowa 2. 

KuPN0  5-NTUSZEW 
I SPRZEDAŻ MAJĄTEK 

NYYYYYWYYYTYWWYWYW LETNISKO 
-- --pensjonat — poczta — 
PIANINO  Daniuszew — Kiersnow 

Schródera sprzedaje się ska stacja Smorgonie. 
spiesznie niedrogo — Plaża, kajaki, tenis. 
Wielka 41 — 

— Żeby mnie tutaj spotkali — przer- 
wała porywczo Kazia. Józek popatrzył na 
nią niechętnie. — Brzydko wygląda w tej 
chwili, — przemknęło mu przez głowę. 
Wzruszył ramionami. 

— Tak. Wolałbym, żeby prezes Woł- 
łowicz nie widywał nas ciągle razem. Z 
wielu względów. 

Kazia poczuła w sercu dobrze znajo- 
my, żrący lęk. Wstała z krzesła nie bar- 
dzo wiedząc, co teraz zrobić, co powie- 
dzieć. Z początku chciała obrazić się i 
odejść, potem zdecydowała inaczej. Pod- 
biegła do Józka, otarła się mu policzkiem 
o ramię, tak zwanym u nich dwojga, ru- 
chem rozpieszczonego kociaka, spojrza- 
ła mu w oczy, tak, jak lubił, serdecznie 
i pokornie, spojrzeniem z pod czoła. 

— niewa się na nią, że przeszko- 
dziła? Nie gniewa się! Ona już nigdy nie 
będzie! 

Józek złagodniał, pogłaskał dziewczy 
nę po jasnych włosach. 

—Dobrze już, Kaziu. Nie gniewam się. 
Ale wiesz co? Idź teraz przejść się... no, 
choćby do Eufemji i z nią razem... Zajdź- 
cie do Szewca i spróbujcie zączekać na 
mnie, powiedzmy, do ósmej... Jeśli uda 
mi się skończyć wcześniej... 

Kazię ogarnęła rozpacz. Z takim tru- 
dem zdobyła furmankę i wszystko na nic. 
Prawie ze łkaniem w gardle wyjąkała: 

— Ależ ja wracać muszę... Kunicki 
nie zaczeka... On już nie taki uprzejmy, 
jak dawniej. 

— Glupstwo. Ja mu kažę — to za- 
czeka choćby do dziesiątej. Powiem, że 
mnie jest potrzebny... A chcesz, to po- 
proszę o bryczkę komendanta policji i 
sam cię odwiozę... Tylko się już nie 
krzyw, bo nie lubię. 

Wziął jej rękę, bezradnie wzdłuż suk- 
ni wiszącej i podniósł do ust. Kazia west 
chnęła ciężko. 

    

uem, mmeblowsne ze ——— — — — — — 

EE 

  

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje człe- 
wiek uczciwy, pracewi- 
ty, samotny, polecany 
przez osoby znane. — 
Werkowska 30 m. 1 Ka 

zimierz Kirj 

BEBORER EZZZWSZECA 

Pianistka, 
dobry pedagog. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzysi lnb też podjąć 
się iunej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m. 22 Kszi- 
miera Kałużyńska 

   
Poszukuję 

jakiejkolwiek pracy. — 
Znam gespodarstwe 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospo 

- darstwem albo pilno- 
REZSNEZNNEE SIEGEKAGE waniem mieszkanie, Wy 

Różne magania najskromnieį- 
sze, Swiadectwa i refe- 

  

    

RNR SLL e D osób, 
SE RRS US +а 11 m. 3,, 

Elaktro- ze анр 
rądjotechniczne Były urzędnik 

roboty najtsniej i raj 
lepiej wykonuje raty- 
nowany elektromonter 
Styczniowa 1 m. 10 — 
Załatwis wszelkie for- 
malności w elektrowni 
przy zmianie mieszkań 
przez abonentów. 

Ds wielkich dóbr 
ziemskich pod War- 
szawą potrzebny samo- > ы ь 

dzielny pomocnik bn- kolwiek pracę. — Ąóre 
CRAIGA RIGA KAWA: Wiłkomierska № 117. 

ler. Oferty składać: E. 7 
Pawiński, Waka Miro: Młode, 

inteligentna osoba pe- wans, p. Lindwarėw. 
-- — —- — бтиКц|е ргасу do dzie- 

ci lub skromnego go- 
spodarstwa. Adres; Pa 
łocka 52 m. 4 | 

pocztowy, pisze ma ma- 
szynie poszakuje po- 
sady biurowej eksped- 
jenta lub innej. Oferty 
do Redskcji „Słows, 
pod „Miody“ 

Młedy, uczciwy 
chłopiec 

(skeńczone 5 oddz. szk, 
powsz ) prosi « įską- 

  

MAAABDDDAAAA AAC 

Розгукиза 
PRACY 

VVYVYVYVYVYYTVTE AS 

BUCHALTER - BILAN 
SISTA ze znajomošcią 
buchalterji hadl., prze- 
mysł. - fabrycznej, rol- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji 

  

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnie prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kasowym, 
przktyka leśna i hanć- 
lowa, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
poszsknje jakieįkoiwiek 
przcy — biurowe|, feś- 

  

Wilno, Garbarska 17 - niczego, gajowego — 
10. ekspedjenta fab innej 
== moż pracy. — W miejscu 
DOŚWIADCZONA lub na wyjazd. Oferty 

— wychowawczyni -—. do Red. „Šiowa“ pod 
z dobrym akcentem noi „F. T.“ 
skim poszukuje posady, PREMIERA 
przy dzieciach. Posia- 
da świadectwa. Dabro- 
wskiego 12 m. 3. 

Zguby 
FREE 

" Zginął pies Buldog 
(Boxer), uszy stojące, 
bez ogona, maści tygcy- 
siej, wabi się „Moor“. 
Proszę odprowadzić za 
wynagrodzeniem — ul. 
M ntwiłłowska 10 m. 2 
Przywłaszczenie będę 
ścigał sądownie. 

  

Młoda oscba 
władająca biegle jęz, 
angielskim i francnskim 
poszukuje posady na 
lato. — Zgłoszenia do 
Administracji „Słowa* 
dla „Zet“, 
  

L ai ii i DZORZOWOAIAIASZE 

— Dobrze. Jak kažesz. Wiec ja pėjdę 
teraz do Eufemji, a potem do Szewca — 
mówiła zwolna, bezmyślnie wodząc oczy- 
ma po całym pokoju. Nagle wzrok jej 
padł na biurko, gdzie, z czeczotkowych 
ramek, uśmiechała się panna Zonia Woł- 
łowiczówna, wyjątkowo korzystnie zdję- 
ta, strojna i elegancka. Kazia skoczyła 
do biurka i chwyciła fotograiję. 

— Dlaczego ona tu? Skąd ona tu? 
Józek obejrzał się: twarz mu stężała 

i wzrok stwardniał. Podszedł, wyjął foto- 
graiję z rąk Kazi i odstawił na dawne 
miejsce. 

— Dlaczego ona tu? — powtórzyła 
znacznie ciszej Kazia. 

— Przeszkadza ci to? 

Głos Józka był teraz ostry, tnący; Ka- 
zia wstrząsnęła się, jak pod smagnięciem 
bicza. Tysiące drobnych szczegółów, za- 
uważonych przelotnie, zapomnianych po- 
zornie rzuciło się jej do głowy tłumem da 
kuczliwych chochlików. jeden za drugim 

  

biegły na pajęczych nóżkach, zwierały 
się w szczelne koło zrozumiałych zda- 
rzeń.. Teraz ostatni błysk i wszystke 
stało się jasne. Z ramek fotografji uśmie- 
chała się tamta... narzeczona... A ona sa- 
ma kim była w takim razie? 

Zachwiała się całem ciałem, przegię- 
ta złym wichrem i byłaby upadła, ałe Jė- 
zek, prawie machinalnie, objął ją za ra- 
miona. Wyrwała mu się i skoczyła do o- 
czu, z zaciśniętemi piąstkami, ciężko dy- 
sząca. 

— Co tobie do niej? Chcę wiedzieć! 
Słyszysz? Co tobie do niej? 

Józek chwycił ją za przegub ręki i 
ścisnął. Skrzywiła się z bólu, ale nie krzyk 
nęła. Patrzyła mu prosto w twarz roz- 
płomienionym wzrokiem. _ Powiedział 
gniewnie: 

D. €. N. 

  

4.
4.
 

 


